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Titel 

Fångarna, fängelset och motståndet 

 

 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar kriminalvården utifrån fångarnas perspektiv som den skildras i 

tidningen Kåkbladet, som är skriven av fångar i Sverige och som även i första hand riktar sig 

till fångar. De intagna skribenternas upplevelser av kriminalvården läggs fram genom en 

diskursanalys av Kåkbladet. Analysen visar hur fångarna framställer sig själva och den 

personal som dagligen arbetar med dem i fängelset samt vilken bild fångarna målar upp av 

kriminalvården som institution. Livet i fängelset skildras i texterna som präglat av kontroll 

och fångarna förmedlar en upplevd maktlöshet inför sin situation. I samband med denna 

upplevelse skapas i texterna strategier för motmakt där fångarna genom gemensamt motstånd 

gör anspråk på att sätta sig upp mot kontrollen. Uppsatsen utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt där den verklighet som framställs i Kåkbladet ses som en 

konstruktion av talet. Goffmans teori om totala institutioner används tillsammans med annan 

forskning om fängelset och totala institutioner som ett teoretiskt ramverk för att fördjupa 

förståelsen av analysresultatet.  
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Förord 

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Magnus Nilsson som lagt ner mycket tid på att 

inspirera och handleda mig i uppsatsskrivandet och framför allt i arbetet med analysen. Jag 

vill även tacka alla som fyllt min tillvaro med meningsfullhet under de timmar jag inte arbetat 

med uppsatsen. Utan er och insikten om att det även finns ett liv bortom skrivandet hade min 

skrivarenergi aldrig räckt till slutet. Att skriva uppsats är ett kreativt och roligt arbete men 

också väldigt krävande. Tankarna behöver vila och kreativiteten behöver inspiration, det har 

ni gett mig genom att berika min arbetsdag och min fritid med er närvaro. 

 

Norrköping, april 2007 

Jennie Åström  
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 1 

Inledning 

Bestens tid 

Låt mig få berätta för dig denna saga 

Om besten som inte blev tagen för daga 

 

Istället han snärjdes av fångstmännens garn 

Bespottad och hånad av bybornas barn 

 

Sedan han sattes i gallerförsedd bur 

Runt honom byggdes en jättehög mur 

 

Ingen fick någonsin den besten besöka 

Att rymma var lönlöst ja, inte ens försöka 

 

Så gick en lång tid medan pälsen blev grå 

Tills de en dag sade nu ska du få gå 

 

De trodde han tämjts genom åren i bur 

De trodde han bättrats av en vy av en mur 

 

Men ack de bedrog sig för bakom lås och bom 

Hade hjärtat förändrats och hans själ blivit tom 

 

Längst in i hans ögon bara hatets eld brann 

Trots att han en gång varit en vanlig man
1
 

 

Det svenska fångelseväsendet står inför en planerad utbyggnad för att bemöta en ökad 

tillströmning av klienter,
2
 samtidigt som det offentliga rummet i allt större grad präglas av 

kontroll och övervakning. Den oönskade medborgaren marginaliseras från gator och parker 

och den som ändå lyckas smita in i det offentliga rummet för att begå en handling som bryter 

mot lagen fångas upp av ljuset från övervakningskamerorna för att senare möta rättvisan och 

tilldelas det straff som hon eller han som lagöverträdare ”förtjänar”. Loic Wacquant menar att 

ett nyliberalistiskt straffsystem som växt sig starkt i USA nu börjat sprida sig, via London, ut 

över den Europeiska kontinenten.
3
 Den straffrättsliga politiken i Europa har blivit strängare 

samtidigt som det sker en nedskärning av de sociala systemen. Europas myndigheter handskas 

med den sociala otryggheten som uppstår på grund av arbetslöshet och bristande 

välfärdsystem genom att kontrollera fattiga befolkningsgrupper med allt mer effektiva 

övervakningssystem.
4
 Denna kontroll som riktar sig mot en utsatt del av befolkningen kallar 

                                                 
1
 Kåkbladet, nr 6-2005 (48), s.16 

2
 www.kvv.se, 2007-02-01 kl. 09:40 

3
 Loic Wacquant, Fattigdomens fängelser, (Stockholm, 2004), s.13 

4
 Wacquant, (2004), s.100ff 
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Wacquant kriminalisering av fattigdomen och de fängelsestraff som den arbetslösa som i detta 

fall blir den ”kriminella” får ta del av bidrar i många fall till förvärrad fattigdom. På grund av 

den försämrade socioekonomiska situation, som ett avslutat fängelsestraff innebär, ökar risken 

till ett fortsatt liv i kriminalitetens fotspår. Fängelsevistelsen för ofta även med sig 

stigmatisering då den personliga sociala identiteten skrivs om till identiteten som 

”kåkfarare”.
5
 Den ökade brottsligheten i samhället som bemöts med utbyggnad av 

fängelsesystemen och hårdare straff beror enligt Wacquant på att det nyliberala 

brottstänkandet som slagit igenom i allt högre grad bekämpar småföreteelser och lättare brott.
6
 

Nils Christie menar att brotten i sig inte har ökat utan graden av anmälningar, dels genom att 

konflikter i allt större grad ses som polisens ansvar och dels genom att rapporteringen av brott 

blivit mer lättillgänglig.
7
 Den nyliberala fångpolitikens målsättning som spridits från USA 

kan med hjälp av Wacquants ord sammanfattas enligt följande: ”att kriminalisera fattigdomen, 

och där med normalisera anställningsotryggheten.”
8
  

 Den svenska kriminalvården menar själva att de är ett föredöme för resten av 

världen
9
, men de utgör inget undantag från resten av Europa när det gäller att ta till sig det 

nyliberalistiska straffsystemet. Att bli intagen i ett fängelse innebär ett fråntagande av friheten 

och marginalisering från samhället samt att underordna sig ett system fyllt av regler och 

kontroll. Det innebär också en anpassning till en vardag som skiljer sig från livet i det fria där 

de intagna dagligen tvingas umgås med andra intagna och personal samt förhålla sig till sin 

egen roll som intagen. Denna situation är inte helt oproblematisk och även om tanken med 

kriminalvård må ha ett gott syfte är fängelset en institution som blivit utsatt för mycket kritik. 

Michel Foucault menar att fängelsesystemet aldrig, sedan det var så när som färdigutvecklat 

på 1840-talet, lyckats avskaffa kriminaliteten.
10

 Foucault menar att fängelset snarare 

producerat kriminaliteten och gjort den till ett objekt med hjälp av strider kring lagen och 

laglösheten.
11

 

 I många situationer där kontroll utövas växer även ett motstånd fram. I de svenska 

fängelserna ter sig detta bland annat i form av tidningen Kåkbladet som de intagna använder 

för att sprida sina uppfattningar av den fångpolitik de är underordnade. Tidningen används för 

att väcka opinion bland de intagna och blir därmed ett vapen för att mobilisera motstånd mot 

kriminalpolitiken. Denna uppsats kommer att rikta blickarna mot Kåkbladet, där dess 

diskurser kring kriminalvården och den upplevda kontrollen är det största intresseområdet.  

 

                                                 
5
 Wacquant, (2004), s.120ff 

6
 Wacquant, (2004), s.115 

7
 Nils Christie, Lagom mycket kriminalitet, (Stockholm, 2005) s.24  

8
 Waquant, (2004), s.13 

9
 Kriminalvården, Kriminalvård i Sverige, informationsmaterial, best. nr. 4035, s.32 

10
 Michel Foucault, Övervakning och straff, (Lund, 2003), s.295 

11
 Foucault, (2003), s.278f 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur fängelsets intagna 

fångar konstruerar sin verklighet innanför murarna i tidningen Kåkbladet. Här läggs stor vikt 

vid att studera hur fångarna förhåller sig till kriminalvårdens kontroll över dem samt hur 

motstånd mot denna kontroll skapas. För att besvara syftet kommer följande frågeställningar 

att ställas: 

 Hur konstrueras fångarnas situation i texterna? 

 Vilken bild skapas av kriminalvården? 

 Hur skapas fångarna och kriminalvårdarna som aktörer i texterna? 

 Vilka strategier lyfts fram i motståndet mot kriminalvården?  

Empiri 

Det empiriska materialet som ska analyseras behandlar de intagna fångarnas syn på 

kriminalvården och består av åtta nummer av tidningen Kåkbladet, varav två utgör ett 

dubbelnummer. De tidningar som ska analyseras har getts ut mellan åren 2005 och 2007 och 

utgör de åtta senaste numren av totalt 54 sedan Kåkbladet startades 1999. Det är en 

prenumerationstidning som är skriven av och för fångar. Kåkbladet läses av prenumeranter 

som sitter på anstalter i hela Sverige samt journalister och övriga personer som är intresserade 

av det som skrivs i tidningen. Ungefär hälften av texterna består av insändare från fångar och 

den övriga hälften av texterna är skrivna av redaktionen. Texterna består till större delen av 

inlägg angående fångarnas vardagssituation, hur de behandlas under kriminalvårdens regi och 

om hur kriminalvården väljer att styra sin verksamhet. Majoriteten av texterna behandlar egna 

erfarenheter och reflektioner kring vården och ett fåtal texter refererar till forskningsrapporter 

som handlar om kriminalvården. Kåkbladet består även av ett antal texter som behandlar de 

hemlösas situation men då dessa inte befinner sig inom ramen för mitt syfte har jag valt att 

inte analysera dessa texter. Av redaktionen presenteras Kåkbladet som ett forum för 

fångpolitik där åsikter om kriminalvården kan läggas fram och diskuteras och där fångarna får 

möjlighet att kommunicera med varandra över murarna.
12

 Kåkbladet kan beskrivas som en 

alternativ media i form av ett fanzine, men det är dock inget redaktionen nämner. Jenny 

Gunnarsson Payne menar att ett fanzine oftast utmärks genom att produktionsförhållandena är 

knappa och engagemanget frivilligt. Hon menar även att fanzines är ett sätt att knyta kontakter 

mellan personer som har liknande politiska åsikter.
13

 Gunnarsson Paynes beskrivning av 

fanzines är något som stämmer överens med min uppfattning av Kåkbladet. 

 

                                                 
12

 Kåkbladet, nr 1-2-2006 (49,50), 22ff 
13

 Jenny Gunnarsson Payne, Systerskapets logiker, (Umeå universitet, 2006), s.13f 
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Teoretiska utgångspunkter 

De resultat som presenteras av analysen kommer att kopplas till Erving Goffmans beskrivning 

av att leva inom en total institution. Goffmans beskrivning som återfinns i boken Asylums, 

kommer att fungera som en grund för en djupare förståelse för vad Kåkbladets texter 

konstruerar en bild av. Jag kommer även att lyfta fram den kritik som riktats mot Asylums 

som diskuterar huruvida denna teori än idag är relevant för studier av ett fängelse. När 

Goffman skriver om totala institutioner talar han om både fängelser och mentalsjukhus då han 

i Asylums beskriver dem som att de präglas av samma vardagliga struktur. Även jag kommer i 

redogörelsen av den totala institutionen samt den kritik som riktats mot den att använda mig 

av litteratur som behandlar båda dessa institutioner. Jag menar att dessa institutioner kan 

skilja sig åt behandlings- och rutinmässigt, så väl som att fängelser är olika, men jag kommer 

att beskriva övergripande gemensamma drag som alla kan kopplas till den fängelseverklighet 

som Kåkbladet målar upp en bild av. 

 

Totala institutioner 

Totala institutioner karakteriseras enligt Goffman av bland annat låsta dörrar, höga murar, 

taggtråd och avskildhet. Han talar om fem grupper av totala institutioner där den grupp till 

vilket fängelset hör beskrivs som ett sätt att försvara samhället mot vad som anses vara en fara 

för det. Det som skiljer institutionslivet från det övriga livet, och som gör det totalt, är i 

huvudsak att detta liv ständigt är närvarande och att det i större eller mindre omfattning 

påverkar den som lever under det. De rumsliga och sällskapsmässiga barriärer som vanligtvis 

separerar sömnen, arbetet och fritiden från varandra bryts inom de totala institutionerna då 

dessa områden av vardagen sker i samma rum och med samma personer i form av intagna och 

personal.
14

 Goffman menar att vardagen organiseras enligt ett schema där alla den intagnas 

nödvändiga behov måste planeras.
15

 På grund av att så många delar av den intagnas liv 

behandlas under samma institution går mycket av personalens tid åt till administration.
16

 

Personalen och de intagna 

Goffman beskriver de intagna och personalen som delar av två olika världar. Dessa utgör två 

grupper av antagonistiska stereotyper vilka upprätthålls genom informella restriktioner om 

social distans. Den sociala distansen skapas genom att de representerar grupper av två olika 

erfarenheter. Personalen som representerar ett liv utanför institutionen och har möjlighet att 

lämna den står i ett antagonistiskt förhållande till de intagna som representerar den på 

institutionen bofasta gruppen människor. Personalen har även möjlighet att kontrollera de 

intagna vilket ytterligare bidrar till konflikt i förhållandet mellan de båda parterna. Många 

gånger sker kontrollen genom att exkludera de intagna från information som berör 

                                                 
14

 Erving Goffman, Asylums, (New York, 1961), s.4-6 
15

 Goffman, (1961), s.9 
16

 Goffman, (1961), s.17 
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beslutsfattande kring deras situation. Ibland går detta förhållande så långt att samtal mellan de 

olika grupperna blir socialt förbjudet.
17

 Relationen mellan dessa två parter försvåras då den 

intagna utsätts för det som Goffman kallar mortifikationsprocess. Denna beskrivs som att den 

intagna fråntas de roller som han eller hon tidigare hade ute i samhället. Den intagna utsätts 

för mortifikation i samband med visitering vid ankomst och lämnande av avdelningen. Detta 

markeras av den intagnas fysiska nakenhet inför personalen och innebär vid ankomsten 

fråntagande av personliga tillhörigheter och kläder.
18

 Goffman beskriver att de intagna 

tenderar att ha en syn på personalen som nedlåtande, överlägsna och elaka. Personalen ser i 

sin tur på de intagna som bittra, lömska och opålitliga, och de intagna känner själva sig oftast 

underlägsna, svaga, klandervärdiga och skuldbelastade.
19

  

 Goffman beskriver problematiken i relationen mellan personal och intagna som: “a 

drama of difference between persons who could in many cases reverse roles and play on the 

other side.”
20

 Han menar att det inom institutionens värld ibland sker byten mellan olika 

identiteter som exempelvis kan innebära att en intagen lämnar sin sida för att spela med i 

personalens skådespel.
21

 

Användbarheten i Goffmans teori 

Jill A. McCorkel har, i en studie om kvinnliga fångar som behandlas under ett 

drogförebyggande program, använt sig av Goffmans teori då hon undersökt hur 

organisationsidentiteter skapas och förebyggs. Hon menar att Goffmans teori är relevant på 

grund av att den lyfter fram institutionen som en plats med begränsade resurser och att den 

har i avsikt att omskapa personer. Hon menar att institutionens syfte och organisering, som 

den beskrivs av Goffman, gör den till en intressant plats för studier om identitetsskapande. A. 

McCorkel tolkar Goffmans teori som att den totala institutionen alltid förändrar individen. De 

strategier som individen använder för att undvika den institutionella kontexten är influerade 

av organiseringens struktur. Genom att utmärka sin tidigare identitet kan den institutionella 

identiteten motverkas till en viss grad men, enligt A. McCorkel menar Goffman att individen 

påverkas av institutionen oavsett om hon eller han tar avstånd från situationen eller accepterar 

den. A. McCorkel kritiserar Goffmans teori för att den bara visar på hur misslyckandet av att 

upprätthålla de tidigare identiteterna bidrar till institutionens ökade inflytande i skapandet av 

identiteter. Hon menar att teorin saknar ett perspektiv som även involverar inflytandet av 

individens syn på sig själv samt att det lämnas outsagt i vilken utsträckning som den totala 

institutionen är kapabel att eliminera den tidigare identiteten.
22

  

                                                 
17

 Goffman, (1961), s.9 
18

 Goffman, (1961), s.18 
19

 Goffman, (1961), s.7 
20

 Goffman, (1961), s.112 
21

 Goffman, (1961), s.112 
22

 Jill A. McCorkel, (1998), “Going to the Crackhouse”, Symbolic interaction 21 (1998)(3), s.227-231 
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 Alan Quirk med flera diskuterar Goffmans begrepp total institution i studien av tre 

psykiatriavdelningar. De menar att detta begrepp idag är föråldrat då de anser att institutioner 

idag snarare är permanenta än totala. Under 1950- och 60-talen då Goffman skrev Asylum 

tenderade, enligt Quirk med flera, institutioner att vara mer isolerade från det övriga samhället 

och de intagna stannade oftast under längre perioder än vad de vanligtvis gör idag. De menar 

även att den intagna idag i större utsträckning ”fortfarande är en person” och därmed har en 

bättre möjlighet att behålla sin personlighet (personhood).
23

 

 Quirk med fleras kritik mot begreppet total institution behöver nödvändigtvis inte 

säga emot den begränsade värld vilken har inflytandet på den personliga identiteten som A. 

McCorkel menar är det intressanta med studier av institutioner. Jag anser att det är viktigt att 

ha i åtanke att institutionen kan ha förändrats från det att Goffman studerade den till idag. 

Dock menar jag att det för förståelsen av min analys finns relevanta drag i Goffmans studier 

av totala institutioner, även om de idag inte är lika totala. I linje med A. McCorkel menar jag 

att Goffmans teori skapar en intressant utgångspunkt för studier av hur identiteter formeras. I 

min studie kommer tyngdpunkten att ligga på studerandet av hur motstånd skapas samt hur de 

intagna väljer att beskriva sig själva men detta kan även ses som ett sätt att förhålla sig till 

fängelseidentiteten. Jag kommer nedan att presentera tidigare forskning om hur distanseringen 

till fängelsesituationen kan te sig för att komplettera det som, av intresse för min studie, 

saknas i Goffmans teori.  

Övrig forskning om motståndsutövning inom fängelset 

Under sin fängelsevistelse som varade i sex månader studerade Johan Galtung intagna och 

personal på Norges största fängelse.
24

 Studien som ägde rum 1958 lyfter fram den 

problematik en intagen kan stöta på under sin fängelsevistelse samt olika strategier för att ta 

sig igenom vistelsen, något som jag anser är av relevans för min studie. Galtungs beskrivning 

av fängelset liknar Goffmans då han menar att fängelset vanligtvist är känt för att vara en 

institution som underbygger eller introducerar normerande kontroll till de intagna och att 

denna miljö är frustrerande. Han betonar förlusten av tid som den största frustrationen. En 

annan likhet med Goffmans teori är att Galtung menar att det finns en uppdelning mellan de 

intagna, kriminalvårdarna och den administrativa personalen. Hos varje av dessa grupper 

skapas förväntningar på de övriga grupperna.
25

  

 Under sina observationer på fängelset uppmärksammade Galtung det han kallar ”the 

prisoners escape reactions”, vilket innebär olika sätt på vilka de intagna kan fly 

verkligheten.
26

 Jag kommer att lyfta fram två av dessa vilka även träder fram i den bild 

Kåkbladet skapar av sin situation. Ett sätt att fly på är att fly in i fängelseverksamheten, det 

                                                 
23

 Alan Quirk, Paul Lelliott & Clive Seale, “The permiable institution”, Social Science & Medicine 63, (2006) 

(8), s.2105-2117  
24

 Johan Galtung, “The social function of a prison”, Social problems, Vol 6, No 2, (1958), s.127 
25

 Galtung, (1958), s.128ff 
26

 Galtung, (1958), s.132 



 7 

innebär att den intagna blir en del av institutionen och är vän med andra intagna så väl som 

personalen. En intagen som väljer denna position anammar i många fall personalens 

förhållningssätt till institutionen och blir kallad golare (eng. squealer). En annan tillflyktsplats 

är att fly in i fånggemenskapen, som i huvudsak skyddar den intagna från de frustrationer som 

fängelsevistelsen skapar. Här finns en syn på kriminalitet som ett uppror mot den rådande 

samhällsordningen. Skulden för de intagnas situation läggs inom fånggemenskapen på 

samhället, snarare än på de intaga själva, som i de flesta fall anser att de är oskyldiga. Inom 

denna gemenskap finns ett normsystem för hur den intagna ska bete sig. Detta system talar 

om vad den intagna får och inte får göra samt hur de ska förhålla sig till fängelset. 

Tillexempel ska den intagna ha en kritisk inställning till fängelset då han eller hon aldrig får 

medge att det var rätt att han eller hon blev fängslad. Den intagna får heller inte säga att 

vistelsen har någon effekt på henne eller honom såvida den inte är negativ. Personalen, främst 

kriminalvårdarna, ska ses utifrån den intagnas ögon som sämre människor och den intagna 

ska alltid vara på de övriga fångarnas sida. Galtung menar att dessa normer konstruerats för 

att minska risken för att frustration ska uppstå bland de intagna.
27

 Till skillnad från Goffman 

och de ovan nämnda artiklar som utvecklat Goffmans teori anser Galtung att ett 

avståndstagande mot behandlingen endast bygger på den redan existerande frustrationen och 

motverkar resocialisationen tillbaka till samhället.
28

 

 Odd Lindberg redovisar i rapporten Kvinnorna på Hinseberg om hur det på anstalten 

skapas två olika anstaltskulturer där den ena utgör de intagnas kultur och den andra utgör 

personalens. Han menar att de intagnas kultur skapas genom att inta ett vi och dom 

förhållningsätt till personalen. Detta förhållningssätt kan bli en paradox för de kvinnor som 

har ett stort behov av att samtala med personalen om sin nuvarande situation samt tidigare 

erfarenheter. Lindberg menar att många kvinnor på grund av anstaltskulturen tvingas till att 

inte kunna tala om sina problem då de inte vill visa sig svaga. Språket blir också ett sätt som 

upprätthåller de intagnas anstaltskultur och avståndstagandet till personalen då de intagna 

genom att skapa ett eget språk som inte personalen förstår kan utestänga dem från sin 

livssfär.
29

 Lindberg menar att de koder som kvinnorna måste förhålla sig till inom 

anstaltskulturen är att inte tala till eller lita på någon samt att inte visa sig svag. De som söker 

sig till personalen ses som ”tjallare”, ”golbögar” eller ”muppar”.
30

 Då Galtung menar att detta 

förhållningssätt till personalen och de övriga fångarna är ett sätt att fly verkligheten på menar 

Lindberg att det är ett sätt för fångarna att använda motmakt på. Då kvinnorna under större 

delen av dagen övervakas blir detta förhållningssätt vad gäller språket samt att inte visa sig 

svag ett sätt för kvinnorna att visa att de har makt över sin egen situation.
31

   

                                                 
27

 Galtung, (1958), s.133 
28

 Galtung, (1958), s.138 
29

 Odd Lindberg, Kvinnorna på Hinseberg, Kriminalvårdens forskningskommitté, Rapport 14, (Norrköping, 

2005), s.114ff 
30

 Lindberg, (2005), s.121f 
31

 Lindberg, (2005), s.134 
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 Pauline M. Prior skrev år 1995 en studie om hur psykiatrisk institutionalisering kan 

motverkas, där hon studerat en man som spenderat nästan 40 år på ett stort mentalsjukhus.
32

 

M. Prior har med hjälp av Goffmans teorier kommit fram till att det krävs tre faktorer för att 

en intagen ska kunna undvika institutionaliseringen av självet. Den första är att hon eller han 

vägrar internalisera, denna vägran kan lättast genomföras om den intagna har starka identiteter 

sedan tidigare som denne kan använda i försvar mot den internaliserade. Den andra faktorn är 

att sjukhuset, som för många patienter fungerar som en total institution, låter patienten ha en 

rörelse- och yttrandefrihet. Till sist menar M. Prior att det krävs att patienten inte förolämpas 

av det lokala samhället samt att patientens status som intagen ignoreras. Bemötandet från 

lokalsamhället är viktigt för att motverka stämpling, en term som M. Prior hämtat från 

Goffman, där hon menar att patientens existens inte bör förknippas med mentalsjukhuset.
33

   

Metod 

Då jag valt diskursanalys som metodologiskt analysverktyg kommer det 

socialkonstruktivistiska synsättet att prägla min förståelse av det empiriska materialet. Jag 

kommer nu att börja med att presentera de största skolorna inom detta synsätt för att lägga en 

grund för förståelsen av hur analysen av denna uppsats ska läsas samt förklara begreppet 

diskurs. Sedan kommer jag att redogöra för hur den kritiska diskursanalysen fungerar som 

textnära metod. 

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen är enligt, Vivien Burr, en teoretisk utgångspunkt som förenar 

poststrukturalism, diskursanalys, kritisk psykologi, diskurspsykologi och dekonstruktion. Hon 

menar att olika socialkonstruktivistiska skolor spretar åt olika håll och begreppet är inte helt 

oproblematiskt att definiera.
34

 Nedan presenteras de fyra gemensamma nämnare som Burr 

menar binder samman det socialkonstruktivistiska synsättet: 

1. Det socialkonstruktivistiska synsättet intar ett kritiskt förhållningssätt till den 

kunskap som finns om världen och som oftast tas för givet. Kunskap anses vara en 

produkt av objektiv observation där varje observatör ser på världen på sitt bestämda 

sätt. Det finns ingen förutbestämd sanning. Det faktum att vi delar upp världen i olika 

kategorier som man och kvinna eller lång och kort är en produkt av hur vi tänker 

kring världen.
35

 

2. Förståelsen av världen är historiskt och kulturellt konstruerad och förändras genom 

olika epoker och kulturer.
36

 

                                                 
32

 Pauline M. Prior, Surviving psychiatric institutionalisation, Sociology of Health & Illness 17, (1995) (5), s.651 
33

 M. Prior, (1995), s.662ff 
34

 Vivien Burr, Social constructionism, (New York, 2003), s.2 
35

 Burr, (2003), s.2 
36

 Burr, (2003), s.4 
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3. Språket är en betydande del av den process under vilken kunskap skapas. Varje 

aktörs objektiva observationer ligger till grund för kunskapen som skapas i sociala 

processer då människor möts och talar med varandra om sina erfarenheter. En 

socialkonstruktivist är därför extra intresserad av att studera språket.
37

 

4. Genom språket definieras vad som är rätt och fel, detta gör att vår syn på världen 

förbinds till maktrelationer.
38

  

 

Det socialkonstruktivistiska synsättet ifrågasätter genom poststrukturalismen, enligt Burr, den 

strukturalistiska synen på essens. Mänskliga identiteter, sjukdomar och känslor anses inom 

poststrukturalismen vara konstruerade och inlärda efter födseln. Mänskliga beteenden anses 

vara en effekt av språket och den sociala kontext personen lever i.
39

 Tillexempel existerar inte 

ett handikapp om inte personen i fråga vistas i en social miljö där detta ifrågasätts och blir 

problematiskt.
40

 Känslan ilska existerar heller inte förrän vi människor sätter ord på den och 

förknippar ordet ilska med ett visst beteende.
41

 Burr menar därmed att språket kan ses som en 

form av handling som skapar och är av konsekvens för världen.
42

 

 Likt socialkonstruktivismen är begreppet diskurs svårt att definiera. Winther 

Jørgensen & Philips menar att en diskurs enklast kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen.”
43

 De menar att ett ämne kan innehålla olika diskurser som avgränsas 

från varandra, tillexempel en ”medicinsk diskurs” och en ”alternativ behandlingsdiskurs”. 

Inom den medicinska diskursen är det den medicinska förklaringen som ligger till grund för 

förståelsen av världen medan alternativ behandling är den rådande förklaringen i den 

alternativa behandlingsdiskursen. Winther Jørgensen & Philips menar att flera motstridiga 

diskurser bildar en diskursordning vilken identifierar hur sanningsproduktionen går till.
44

 Burr 

förklarar diskurser som något som omringar ett objekt, där varje diskurs försöker representera 

eller konstruera objektet på olika sätt. Hon menar att varje diskurs ger olika bilder av objektet 

där de alla framställer sin bild som den sanna. Burr menar även att diskursanalys går att 

använda i syfte att ta reda på hur talaren använder sig av språket för att skapa framgångsrika 

bilder av sig själv. I detta fall tydliggör analysen hur presentationer av människor och 

handlingar görs.
45

 Vilket är användbart för att besvara hur de intagna konstruerar sin 

verklighet genom framställningen av dem själva och kriminalvårdarna. 

                                                 
37

 Burr, (2003), s.4 
38

 Burr, (2003), s.5 
39

 Burr, (2003), s.48-53 
40

 Burr, (2003), s.9 
41

 Burr, (2003), s.48 
42

 Burr, (2003), s.8 
43

 Marianne Winther Jørgensen & Louse Philips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.7 
44

 Winther Jørgensen & Philips, (2000), s.136f 
45

 Burr, (2003), s.63ff 
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Kritisk diskursanalys 

Fairclough erbjuder en noggrant förklarad analysmodell av kritisk diskursanalys vilket gör 

den väldigt användbar för textnära analyser och då även vid analysen av tidningen Kåkbladet. 

Han har inspirerats av kritisk lingvistisk analys, vilken har en syn på språket som skapat av 

sociala strukturer där språkets organisering ska ge en insikt i sociala grunder. Till skillnad från 

annan textanalys ger den lingvistiska stor uppmärksamhet till textens grammatik och 

vokabulär. Faircloughs kritik mot den kritiska lingvistiska analysen är att den bara visar en 

sida av diskursen, som konstituerad av den sociala verkligheten och han vill lägga till att den 

även är konstituerande.
46

 Fairclough har skapat en social teori där han menar att diskursen är 

skapad av maktrelationer och ideologier samt att diskursen har en konstruerande effekt på 

sociala identiteter.
47

 Till denna teori har han utarbetat en analysmodell där han analytiskt 

arbetar sig igenom texten i tre etapper. Fairclough har en uppfattning om att det går att skilja 

på diskursiva och icke-diskursiva processer vilket den tredimensionella analysmodellen är 

anpassad till. I modellen skiljer Fairclough mellan texten, den diskursiva praktiken som 

handlar om textens produktionsförhållanden och den sociala praktiken som sätter in texten i 

ett sammanhang. Fairclough menar att den sociala praktiken ligger utanför texten och att den 

inte kan förstås med diskursteorier.
48

 

 Winther Jørgensen och Phillips menar att Faircloughs söker efter diskursordningar i 

den del av den tredimensionella analys där han analyserar den sociala praktiken. Detta innebär 

att identifiera befintliga strukturer i samhället som den som använder språket både 

upprätthåller och producerar.
49

 Min avsikt är att ta reda på hur Kåkbladet skapas som 

motstånd till kriminalvårdens upplevda maktposition i beskrivningen av fångarnas vardag, 

men jag har ingen ambition att spåra strukturer och ideologier och lägger därför ingen vikt vid 

att undersöka den sociala praktiken. 

 Winther Jørgensen och Phillips menar att Faircloughs kritiska diskursanalys är 

problematisk i sitt sätt att skilja diskursiva från icke-diskursiva processer.
50

 De kritiserar hans 

kritiska diskursanalys då han, för att förklara den sociala praktiken, använder sig av teorier 

med kognitiv subjektsuppfattning, till exempel Giddens teori, som inte passar in i en 

diskursanalytisk ram.
51

 I min användning av Faircloughs kritiska diskursanalys har jag valt att 

bejaka denna kritik. Jag kommer att ta avstånd från hans tredelade analysmodell då jag med 

hjälp av bakgrundsteorier endast väljer att analysera texten. Jag kommer att använda några av 

de redskap Fairclough ställer upp i sin textnära analys och förklarar nedan hur jag valt att gå 

tillväga. 

                                                 
46

 Norman Fairclough, Discourse and social change, (Cambridge, 1998), s.26-29 
47

 Fairclough, (1998), s.12 
48

 Fairclough, (1998), s.223-240 
49

 Winther Jørgensen och Phillips, (2000),  s.76 
50

 Winther Jørgensen och Phillips, (2000), s.93f 
51

 Winther Jørgensen och Phillips, (2000), s.144 
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 Faircloughs textnära analys handlar enligt Winther Jørgensen och Phillips om att 

kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt genom att göra en detaljerad analys av 

texternas egenskaper.
52

 Från Faircloughs textnära verktygslåda kommer begreppen modalitet 

och transitivitet att användas.
53

 Fairclough beskriver modalitet som ett sätt att säga något på 

där man kan uttrycka olika grader av tveksamhet. Han skiljer på subjektiv och objektiv 

modalitet där den objektiva modaliteten innehåller adverb som ”kanske”, ”möjligtvis” och 

”definitivt”.
54

 I ett exempel hämtat från Kåkbladet kan den subjektiva modaliteten beskrivas 

med orden ”Jag får medicin för att kunna funka normalt men medicinen passar inte på en 

normal kåk.”
55

 Här är talaren synlig i sitt uttalande där han uttalar det faktum att medicinen 

inte passar på en normal kåk som om det vore sanning. Den objektiva modaliteten kan 

exemplifieras med uttalandet: ”Det skapas ofrånkomligt starka gemenskaper.”
56

 Talaren gör 

sig här osynlig och med hjälp av adverbet ”ofrånkomligt” gör han anspråk på att det är 

sanning att starka gemenskaper skapas. Den objektiva modaliteten innebär ofta någon form av 

makt, enligt Fairclough, då talaren utgör sig för att presentera en objektiv sanning.
57

 

Transivitet används, enligt Fairclough, för att analysera hur händelser i texten förbinds med 

subjekt och objekt. Här får forskaren en uppfattning om den idémässiga konsekvensen av 

framställningen, det vill säga hur textförfattaren vill att texten ska uppfattas. Inom ramen för 

transitivitet går det att titta på vem agenten är och vad den vill göra.
58

 I följande uttalande 

hämtat från Kåkbladet nämns aktiva och passiva agenter: ”Besökare tvingas inta särskilda 

positioner vid visitering av plitar och en liten äcklig hund.”
59

 Besökarna som tvingas inta 

särskilda positioner är passiva och dessa visiteras av plitar och en hund som är aktiva genom 

att de visiterar och tvingar besökare att inta särskilda positioner. 

 Genom att med dessa redskap undersöka textens retoriska karaktär och grammatiska 

utformning kan forskaren få en förståelse för hur sociala relationer utformas och befästs. 

Winther Jørgensen och Phillips menar att Fairclough analyserar hur förhållandet mellan läsare 

och talare skapas genom att titta på om texten är personlig, uppmanande, professionell eller 

jämlik. Därefter går det att tolka effekterna av den relation som skapas mellan läsare och 

talare och därmed också textens verkan.
60

 Jag manar att modalitet och transitivitet är 

användbara för analysen av det empiriska materialet då det genom att titta efter dessa 

grammatiska utformningar i texten går att se hur textförfattarna väljer att framställa sin vardag 

i texterna. Transitiviteten visar hur fångarna och kriminalvårdarna framställs som agenter i 

texterna. Modaliteten hjälper till att skapa en uppfattning om huruvida det som skrivs i 

                                                 
52

 Winther Jørgensen och Phillips, (2000), s.87ff 
53

 Fairclough, (1998), s.225-236 
54

 Fairclough, (1998), s.158f 
55

 Kåkbladet, nr 1-2007 (54), s.5 
56

 Kåkbladet, nr 6-2005 (48), s.12 
57

 Fairclough, (1998), s.158f 
58

 Fairclough, (1998), s.178-182 
59

 Kåkbladet, nr 1-2-2006 (49, 50), s.8 
60

 Winther Jørgensen och Phillips, (2000), s.88f 
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texterna gör anspråk på att skildra en sann verklighet om fångarnas vardag samt om denna ses 

som allmängiltig eller bara gälla en fånge.    

 Analysen av Kåkbladet började med att jag läste igenom texterna några gånger för att 

bekanta mig med dem samt för att kunna spåra övergripande teman i varje artikel. Denna 

första analys skrevs ner då de teman, en eller flera, som spårats i varje artikel samlades under 

varje artikels rubrik. För att sedan hitta övergripande teman som för Kåkbladet är 

återkommande jämfördes rubriker och dess teman med varandra då de delades upp i olika 

kategorier, allt efter vilka teman artiklarna behandlade. Denna process resulterade i fem 

övergripande teman och åtta underteman som är kopplade till dessa. Samtliga över och 

underteman fick en rubrik som är beskrivande för den grupp artiklar som varje tema 

behandlar. Nedan presenteras analysen av dessa olika teman. 

 

Analys 

Här presenteras analysen av Kåkbladets texter. Varje tema kommer att presenteras för sig, 

under egna rubriker, där jag nämner dess gemensamma drag och avvikelser från de 

gemensamma dragen. För att förtydliga vilka underteman som är kopplade till ett övertema 

har jag valt att beskriva dessa i underrubriker till det tema de är sammanlänkade till. Jag 

kommer även att närmare lyfta fram den textuella karaktären för att visa hur innehållet i 

texterna framställs och förmedlas grammatiskt och retoriskt. Detta görs genom att analysera 

enskilda citat hämtade från Kåkbladet. I de längre citaten har jag valt att stryka under de ord 

och meningar som är extra talande för analysen. I de fall understrykningar saknas bygger 

analysen på citatet i sin helhet. Det är sällan en artikel behandlar endast ett tema vilket visar 

på att varje tema har en relation till andra teman samt att det finns en interdiskursivitet då 

olika teman bygger på samma diskurser. Jag kommer även att visa hur dessa olika teman och 

diskurser hänger ihop och talar med och emot varandra. Genom detta kan jag presentera en 

bild av hur Kåkbladets skribenter vill skildra vardagen samt vilken problematik det finns i 

denna skildring.  

Avståndstagande (relationen plit - fånge) 

Att fångarna tar avstånd från kriminalvårdarna är ett tema som syns i många texter och det 

framgår också vara en strategi i motståndet mot kriminalvårdens vård och makt över fångarna. 

Kriminalvårdarna kallas i en stor del av Kåkbladets texter, där de omtalas, vid namnet 

”plitar”61. Avståndstagandet till plitarna sker genom att förnedra dem eller genom att måla upp 

en varnande bild av hur mötet mellan dessa två parter kan se ut, vilket följande citat visar: 

”Detta innebär att du som intagen ska sitta med två vanliga plitar, samma människor som 

kränker dig, och ’prata ut’. Detta är inte det äckligaste (…).”
62

 Genom att använda sig av 

                                                 
61

 Kåkbladet, nr 5-2005 (47) till nr 1-2007 (54) 
62

 Kåkbladet, nr 1-2 2006 (49,50), s.6 
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verbet ”äckligaste” bygger textförfattaren upp en bild av relationen mellan fångar och plitar 

som något avskyvärt som de intagna borde ta avstånd från. Modaliteten i denna text skapas då 

textförfattaren tillskriver plitarna rollen som personer som kränker vilket beskrivs som 

sanning. Relationen mellan dessa parter beskrivs som orealistisk och omöjlig.  

 I samband med avståndstagandet konstrueras eller efterfrågas i texterna en 

gemenskap mellan fångarna där avståndstagandet till kriminalvårdarna upplevs som starkare 

genom att fångarna konstrueras som en stark grupp. Vissa texter målar även upp en bild av de 

fångar som villigt tar emot vården som att de fjäskar för ledningen och plitarna, dessa fångar 

blir kallade vid namnet ”golare”
63

. Detta beteende, att låta sig gå in i en relation med 

kriminalvårdarna, konstrueras i några av texterna som oärligt och påklistrat. Relationen med 

andra fångar anses vara mer äkta och det som alla ”normala”
64

 fångar bör utgå från. Denna 

inställning blir problematisk i förhållandet till den diskurs som efterfrågar mer vård och 

behandling istället för högre säkerhet och straff, som behandlas under rubriken Pengar går till 

säkerhet ej till vård. Som vi kommer att se längre ner stöter Kåkbladets konstruerade bild av 

relationen mellan fångvårdare och fångar på flera problem. I det här sammanhanget handlar 

problematiken om att vård efterfrågas i en diskurs medan de som tar emot vård och samtalar 

med kriminalvårdarna smutskastas i en annan diskurs. Gemenskapen i Kåkbladet konstrueras 

utifrån olika diskurser som ibland talar emot varandra men vad de alla har gemensamt är att 

de tydligt tar avstånd från och kritiserar det nuvarande läget inom kriminalvården. Utifrån 

detta resonemang menar jag att alla fångar kanske inte är överens om alla artiklar men så 

länge texterna inte skapar en positiv bild av kriminalvården är de välkomna att delta i 

Kåkbladets gemenskap, oavsett om de efterfrågar mer av den befintliga vården eller helt tar 

avstånd från den. 

Kriminalvården skapar jobb, outbildade plitar sköter ej sitt jobb 

Förhållningssättet till plitarna är paradoxalt och diskurserna inom detta tema talar, som ovan 

nämnt, ibland emot varandra. Det finns två huvudargument inom detta tema vilka handlar om 

att plitarna är lågutbildade och därför inte kan sköta sitt jobb samt att kriminalvårdens 

satsningar och utbyggnader skapar nya jobb, så kallade ”plitjobb”
65

. Det senare argumentet 

kopplas ihop med en arbetsmarknadspolitisk diskurs. Chefsredaktören skapar i en artikel en 

alternativ teori för hur fängelsebyggande och arbetsmarknadspolitik förhåller sig till varandra 

då han bland annat skriver: ”Lyckas man riktigt bra och fyller alla fängelser till bredden måste 

nya fängelser så småningom byggas. Då ser man till att bygga dem på små orter där 

arbetslösheten är hög så att hela bygden får ett uppsving av att ett nytt fängelse byggs.”
66

  

Presentationen görs på ett ironiskt men självklart sätt. Chefsredaktören lägger fram en 
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ekvation som resulterar i en teori med objektiv modalitet där han gör anspråk på att skildra en 

sann teori om hur kriminalvården genom att bygga fängelser skapar nya jobb. 

 Denna text tillsammans med en annan text skriven av chefsredaktören, visar på 

motsägelsefullheten i inställningen till plitarna. Texterna berör samma tema och talar med och 

emot varandra i en diskurs som handlar om avståndstagandet mellan fångar och plitar. 

Chefredaktören ställer sig tydligt för förnedrandet av plitar i artikeln ”Prison MC”
67

. Detta 

sker då han redogör för plitarnas nya MC klubb och menar att denna inte blir långvarig om de 

är lika dåliga på att köra MC som att sköta sitt jobb. Förnedringen av plitar sker med hjälp av 

det retoriska ordvalen: ”fjanten”, ”avskyvärda plit-tidningen” samt ”tramseriet.”
68

 I samma 

tidning finner vi den ovan citerade artikeln ”Fängelser som arbetsmarknadspolitik”
69

. I detta 

fall är det staten som får ta åt sig kritiken för hur verkligheten ser ut. Plitarna beskrivs som 

aktiva mottagare för jobben med orden: ”Okej att de jobbar för svältlöner, men det gör de så 

gärna.”
70

 Sedan skapas i artikeln en förståelse för dessa arbetstagare och en bild av att även 

plitarna är underordnade samma system som fångarna. Den uppmaning till ett 

avståndstagande till plitarna som genomsyrar övriga artiklar inom denna diskurs blir i det här 

fallet motsagd med orden att:  

 

”vi (plitar och fångar, min anm.) egentligen borde slå oss samman och kämpa mot de 

politiker och kapitalister som skrattar åt oss, tjänar pengar på oss och får makt genom att vi 

som är längst nere i samhällsskiktet trycker ner varandra istället för att sparka uppåt.”
71

  

 

Chefsredaktören skapar med dessa ord en bild av att han och Kåkbladets övriga läsare hånar, 

och uppmanar varandra till att håna, personer som befinner sig i samma maktlöshet som dem 

själva. Fångarna och kriminalvårdarna benämns i den här diskursen som ett ”vi”, medan dessa 

två parter omtalas som ett vi och dom i Kåkbladets rådande diskurs. Det paradoxala i denna 

relation är att förståelsen för kriminalvårdarna finns men dessa personer är samtidigt de som 

är både närmast och längst bort från fångarna, och därmed lättast att utöva sin 

motståndsstrategi mot. Närmast i den fysiska bemärkelsen att de ständigt är närvarande då de 

jobbar med fångarna och blir en del av fångarnas vardag. Längst bort i den psykiska 

bemärkelsen, att det är kriminalvårdarna som under staten och kriminalvårdens regi som 

utsätter fångarna för den institutionaliserade maktens kränkningar och underordnande. 

Plitarna blir, på grund av att de är fångarna närmast, objekt för den motmakt som egentligen 

riktas mot kriminalvården. 
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Vanvård, kränkande och inhumanitet 

Ett stort antal artiklar framställer en vardag där fångarna kränks och vanvårdas under en 

kriminalvård som i dessa fall upplevs och beskrivs som inhuman. De kränkningar som lyfts 

fram beskrivs ofta som extrema fall och handlar om tvångsmedicinering, tvång att bära koppel 

vid sjukhusbesök samt tvång till att bajsa i en papperskorg eller på en tidning på golvet vid 

urinprovstagning. Då fångarna gör motstånd eller försöker informera om vilken vård de 

behöver möts detta i den här diskursen av arrogans. I detta sammanhang framställs plitarna 

som aktiva i sin vanvård och sitt kränkande och fångarna framställs som passiva offer som 

utan anledning blir utsatta för denna sorts vård. 

 

Enstaka (väldigt få) plitar rycker uppgivet på axlarna, väl medvetna om att de dagligen 

förväntas begå tjänstefel. Det stora flertalet av dem hyser dock inga som helst sådana 

betänkligheter utan trivs tvärtom alldeles utmärkt med tingens nuvarande ordning. (…) 

Besökare tvingas inta särskilda positioner vid visitering av både plitar och en liten äcklig 

hund.
72

 

 

Transitivieteten blir här att plitarna är aktiva tänkande subjekt. Några plitar beskrivs som 

arroganta inför det faktum att de förväntas begå tjänstefel och andra beskrivs som att de trivs 

utmärkt med att göra det. Besökarna blir passiva offer som tvingas visiteras. Bilden av 

obehaget i visitationsprocessen förstärks genom att använda uttrycket ”en liten äcklig hund”. 

Modaliteten är objektiv då textförfattaren utelämnar sig själv i texten. Texten gör med detta 

anspråk på att skilja en berättelse om plitarnas beteende som är allmängiltig. Textförfattaren 

beskriver plitarnas känslor som om de vore sanna. I citatet nedan finner vi en liknande 

framställning vad gäller transitiviteten och modaliteten: 

 

Ta dina snällpiller, säger de till mig, du får inte sluta med dem. Du kommer ju få spel, sa 

sjuksköterskan och förnedrade mig lite genom att inte stötta min ansökan till 

behandlingsavdelningen. (…) Jag får medicin för att funka normalt men medicinen passar 

inte på en normal kåk. Så jag lär väl mucka ännu mer nerknarkad nu från isol än jag var 

innan min diagnos om ADHD.(…) Och det är jag som ska straffas för det?
73

 

 

Textförfattaren skildrar här ett fall där han anser sig bli särbehandlad av sjukvårdspersonalen, 

han lider av ADHD och får i sin framställning av situationen inte den hjälp han behöver. 

Transitiviteten visar att sjuksköterskan framställs som aktivt förnedrande, då hon säger till 

honom att ta sina snällpiller, uttrycker arrogans och förnedring. Han skriver även ut att hon 

talar till honom på ett sätt som är för att medvetet förnedra honom. I detta fall blir modaliteten 

att textförfattaren anser sig veta vad sjuksköterskans baktanke med detta tilltal är. 

Textförfattaren framställer sig som passiv. Då han skriver att han kommer att mucka mer 
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nerknarkad uttrycker han en maktlöshet inför en situation som ligger i sjukvårdspersonalens 

händer. Denna artikel inleds med rubriken ”Fångar med ADHD hamnar mellan alla stolar”
74

 

och den beskriver endast textförfattarens upplevda situation. Genom detta val av rubrik 

generaliseras textförfattarens berättelse så att den gäller fångar med ADHD i allmänhet. 

Textförfattaren (eller om det är redaktionen som valt rubriken) omvandlar med detta en 

enskild upplevd situation till ett stort allmängiltigt problem inom kriminalvården. 

 Kriminalvårdarna tillskrivs, genom de artiklar som behandlar temat Vanvård 

kränkande och inhumanitet, egenskaper som oengagerade, nonchalerande, respektlösa, 

misstänksamma och glömska men även aktiva i ett medvetet kränkande samt outbildade vilket 

resulterar i att de inta klarar av att sköta sitt jobb. Detta skapar en länk till temat ovan om 

outbildade plitar. Fångarna riktar i dessa texter oftast sin aggression mot kriminalvårdens 

personal som utfört dessa handlingar men texten om kränkning vid urinprovstagning utgör ett 

undantag. Textförfattaren lägger skulden på kriminalvårdsinspektören som beordrar dessa 

kränkningar då han skriver: ”Det är också förnedrande för relationen mellan den intagne och 

den personal som utsätter vederbörande för denna behandling.”
75

 En annan text skiljer sig från 

de övriga i framställningen av personalen. I berättelsen om Nilssons vanvård i artikeln 

”Humanism är inte bra för etablissemanget!”
76

 tillskrivs benämningarna ”en kvinnlig vårdare” 

och ”en vakt”,
77

 humana egenskaper i form av att sitta och hålla Nilsson i handen och 

uppmana honom att kämpa samt att komma in och ta farväl i tron att Nilsson inte skulle 

överleva. 

 Vanvård, kränkande och inhumanitet är interdiskursivt kopplat till det tema som 

behandlas under rubriken Uppgivenhet, väntan och vanmakt. Fångarna beskriver en situation 

där de blir misstrodda och inte tas på allvar samtidigt som de utreds, väntar och förflyttas från 

den ena arroganta personalen eller avdelningen till den andra. Dessa handlingar som fångarna 

skildrar refererar till upplevelsen av en inhuman människosyn där fången systematiskt kränks, 

förnedras, avpersonifieras och särbehandlas på grund av att de är fångar. Dessa texter 

presenterar eller berättar oftast om ett fall där skribenten antingen själv är den som varit utsatt 

eller tar de utsattas parti i sin berättelse om honom (de handlar bara om manliga fångar). 

Visa! Sprid! Berätta! Påverka! 

Detta tema skulle kunna representera ett av Kåkbladets huvudsyften, att fångarna ska kunna 

nå ut till varandra samt till media och allmänheten för att förmedla sin vardagssituation. Det 

är tydligt kopplat till temat som handlar om att kriminalvården förmedlar fel bild av 

verkligheten, vilket behandlas nedan. Det här temat kan ses som en strategi för att förhindra 

att kriminalvårdens, enligt Kåkbladet, felaktiga bild blir den enda existerande. Temat som 
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berättar om denna felaktiga bild är den länk i en interdiskursiv kedja som vill upplysa 

fångarna om detta så att de sedan blir mottagliga för temat Visa! Sprid! Berätta! Påverka! Här 

är det främst Kåkbladets redaktion som via inledande artiklar uppmanar läsare till att skriva 

och berätta om sin situation innanför murarna. Nedan följer några exempel på hur de kan se 

ut: 

  

All makt utgår ifrån folket och vi fångar är – tro det eller ej- en del av det.
78

 

Genom Kåkbladet blir våra röster hörda! Sitt inte tyst – gör din röst hörd du också!
79

 

Gemensamt måste vi alla kämpa för att de olika grupper som finns i fångsamhället får det 

bättre.
80

  

 

Texterna är uppmanande och fången beskrivs som en potentiell aktiv agent som har möjlighet att 

påverka sin situation. Dessa texter skapar en bild av fången som en person som inte vet om att han 

eller hon har möjlighet att påverka. Redaktionen tar på sig rollen som informatörer och de som 

uppmanar fångarna till handling. Ett motstånd mot kriminalvården efterfrågas genom gemensam 

kamp där varje berättelse är betydelsefull i den stora berättelsen om hur fångarna har det under den 

svenska kriminalvårdens regi. Den verklighet som chefsredaktören efterfrågar framställs som att 

innefatta dagliga kränkningar, förnedringar, orättvisor, felbehandlingar och lagöverträdelser. I detta 

fall beskrivs fångarna som icke aktiva aktörer, vilket vi kan se i citatet nedan:  

 

Dagligen kränks och förnedras fångar inom kriminalvården. Dagligen så utsätts fångar för 

orättvisor och felbehandling inom kriminalvården. Och dagligen så bryter kriminalvården mot 

diverse lagar och regler och förordningar. (…) Och just genom Kåkbladet har alla fångar i 

Sverige möjlighet att belysa sina egna funderingar och erfarenheter. Det är med ett stort leende 

på läpparna som jag tänker på att Kåkbladet faktiskt är en nagel i ögat på 

Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping.
81

  

 

Transitiviteten i denna text består i hur chefredaktören framställer fångarna som passiva 

objekt som dagligen kränks och förnedras. Kriminalvården framställs som agenter som bryter 

mot lagar. Objekten fångarna och agenten kriminalvården förbinds i detta sammanhang inte 

med varandra. De får representera två olika världar där agenten för fångarnas dagliga 

kränkningar utelämnas. Kåkbladet beskrivs som en subjektiv aktör genom det faktum att det 

banar väg för att de passiva fångarna ska kunna få en möjlighet att belysa sin situation. 

Metaforen ”nagel i ögat” hjälper till att förstärka kåkbladets aktörsposition. Texten börjar med 

en objektiv modalitet där förklaringen av hur verkligheten ser ut sker med orden: ”dagligen 

kränks och dagligen så bryter”, här lämnas inget utrymme för tveksamheter. Författarrösten 

kommer sedan in och gör texten subjektiv där han själv tar ståndpunk. Med hjälp av adverbet 
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”faktiskt” uttrycker chefsredaktören att det han säger ska uppfattas som sanning. Med detta 

exempel kan vi se att redaktionen skapar en diskurs om att fångarna skulle ha haft lite eller 

inget inflytande över sin situation i samhället om inte Kåkbladet fanns. Kåkbladet konstrueras 

av redaktionen som ett medel fångarna kan använda sig av för att gemensamt kämpa för att få 

det bättre.  

 Temat Visa! Sprid! Berätta! Påverka! är i en interdiskursiv kedja länkat till temat 

under rubriken Vanvård, kränkande och inhumanitet som till stor del består av insändare 

skrivna av fångar. Dessa texter skildrar den verklighet redaktionen efterfrågar. Jag drar av 

detta slutsatsen att redaktionen ständigt lyckats nå ut till läsarna och förmedla sitt budskap om 

att skriva och berätta. Det finns även en artikel som berättar om medias och allmänhetens 

minskade insyn. Den förklarar att detta leder till ökade fördomar och en fel bild av fången och 

hans eller hennes vardag. Till skillnad från de övriga artiklarna i detta tema riktar sig denna 

till kriminalvården med uppmaningen att ”sluta ta bort och förbjuda saker som är positiva.”
82

 

Här används också en säkerhetsdiskurs som berättar om den upplevda anledningen till 

förbudet.  

Kriminalvården förmedlar fel bild av verkligheten 

Ovan visades att Kåkbladet vill konstruera en annan bild av kriminalvården än vad 

redaktionen själva vill. Detta tema genomsyrar många artiklar och det finns tre artiklar som 

endast behandlar detta tema. Samtliga är skrivna av Kåkbladets chefsredaktör och syftar till 

att avslöja hur kriminalvården genom att ändra namn och begrepp, och logga samt genom sina 

lagar skapar en förskönad bild av vården istället för att lägga ner tid och pengar på att satsa på 

vård i sin verkliga mening. I citatet nedan presenterar chefsredaktören hur kriminalvården 

använder sig av förskönande omskrivningar av verksamhetens begrepp: 

 

Jag är frihetsberövad. Jag är en intagen, just nu placerad på Tidaholmsanstalten tillsammans 

med ett par andra intagna. Om jag missköter mig får jag lämna avdelningen och blir därmed 

placerad i avskildhet. (…) Så skulle en beskrivning av min tillvaro se ut om jag beskrev den 

på kriminalvårdssvenska. Men om vi tar bort alla förskönande omskrivningar och beskriver 

verkligheten som den egentligen är, hur skulle det se ut då? Ungefär såhär: Jag är dömd till 

ett fängelsestraff. Jag är en fånge, just nu inlåst på ett cellblock (…). Om någon hittar 

minsta lilla anledning blir jag tvångsförflyttad från cellblocket och satt i isoleringscell.
83

 

 

Chefsredaktören presenterar här två sätt att beskriva fängelseverkligheten på, genom 

kriminalvårdssvenskan och på fångarnas språk. Han skriver senare att de båda beskriver 

samma sak men att kriminalvårdssvenskan använder sig av förskönande omskrivningar. För 

att göra skillnaden i dessa beskrivningar extra markant används transitiviteten på olika sätt i 

de olika beskrivningarna. I kriminalvårdssvenskans beskrivning är fången en agent och hans 
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eller hennes situation beskrivs som ett resultat av honom eller henne själv. Han eller hon blir 

placerad i avskildhet om han eller hon missköter sig. Skrivet med fångens språk blir fången 

passiv där han eller hon själv inte kan styra över sin situation. Isoleringen, som det heter här, 

är i detta fall ett resultat av att någon velat få fången dit genom att söka efter minsta lilla hon 

eller han kan straffas för. Det som markant skiljer denna beskrivning från den förra är att det 

kommer in en aktör som påverkar fångens vardag till det negativa. Modalt sett gör denna teori 

anspråk på att skildra en sann beskrivning av hur kriminalvården använder språket för att 

försköna verkligheten. Chefsredaktören gör uttalat anspråk på att fångarnas språk skildrar 

verkligheten som den egentligen ser ut. Direkt tilltal till läsaren samt till kriminalvården i 

form av frågor återkommer vid flera tillfällen i samtliga tre texter, vilket gör att de retoriskt 

sett knyter sig närmare läsaren: ”Alla som känner igen denna beskrivning av svensk 

kriminalvård kan räcka upp en hand nu! Det var ungefär det jag trodde.”
84

 I detta direkta tilltal 

till läsaren, som här är riktat till övriga fångar, målar chefsredaktören upp en scen där han ber 

fångarna räcka upp handen om de håller med honom. Genom att även presentera resultatet av 

handuppräckningen skapas, retoriskt sett, ytterligare en närmare kontakt till läsaren samtidigt 

som chefsredaktören tillskriver fångarna att hålla med honom i det han säger. 

 Inom detta tema skapas en tes om att kriminalvården förmedlar fel bild av 

verkligheten för att undgå kritik och för att få den allmänna opinionen på sin sida. 

Chefsredaktören menar att detta försvårar fångkampen. Att satsningarna upplevs som 

resursslöseri är återkommande i detta tema vilket är interdiskursivt länkat till det tema som 

behandlar fångarnas upplevelser om att pengar inte går till vård utan till säkerhet, men i detta 

fall satsningar som förskönar verksamhetens yttre.  

Sätta dit makthavare och myndigheter som bryter mot lagen 

I likhet med temat Visa! Skriv! Berätta! Påverka! som förmedlas av Kåkbladets redaktion 

fungerar även detta tema uppmanande och syftar till att förmedla en motståndsstrategi där 

fångar ska sätta dit makthavare och myndigheter som bryter mot lagen. I Kåkbladet finns ett 

flertal insändarskribenter som ofta återkommer med en eller flera texter i varje nummer. I det 

här fallet är fem artiklar, utspridda i fem tidningar, av de totalt sex som behandlar detta tema 

skrivna av samma person. Dessa fem tar upp två olika fall, öppnande av post och tvång att 

sitta i fyllecell i brist på plats, där skribenten berättar hur han själv samt andra fångar blivit 

utsatt för makthavares och myndigheters lagöverträdelser. Huvudargumentet är att lagen är 

lika för alla och att fången har en rättighet att anmäla när han eller hon utsätts för 

lagöverträdelser. För att förtydliga budskapet om att lagen gäller alla, och att det är en 

självklarhet att makthavare ska anmälas när de överträder den, drar textförfattaren paralleller 

till situationer som kan hända alla samhällets medborgare. I fallet nedan jämför han sin 
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anmälan om ersättning för en väckarklocka som förstörts under visitering av post med en 

brevlåda som förstörs i samband med vägarbete: 

 

Jag ser det helt enkelt så här exemplifierat med följande liknelse: Om jag äger en sommarstuga 

med en brevlåda ute vid vägen och Vägverket (en annan myndighet) råkar köra sönder denna 

brevlåda i samband med ett vägarbete så är det självklart att Vägverket blir betalningsskyldiga 

för denna. Om de inte betalar så vänder jag mig naturligtvis på samma sätt till kronofogden 

med mitt krav på ersättning.
85

    

 

Situationen beskrivs som enkel och självklar. Med sina val av adverben ”helt enkelt”, 

”självklart” och ”naturligtvis”, skapar textförfattaren en text som modalt sett gör anspråk på 

att skildra ett beteende som är riktigt. Genom att använda exemplet brevlåda vid en 

sommarstuga förmedlas till läsaren en bild av en Svensson-liknande situation. Textförfattaren 

tar den aktuella situationen ut ur fängelsekontexten och liknar den med något som kan hända 

vilken samhällsmedborgare som helst. Förtydligandet av att även vägverket är en myndighet 

skapar en bild av att dessa situationer är väldigt snarlika. Texten ger en bild av att 

textförfattaren, som själv är textens aktör, beter sig helt korrekt. I samma artikel finner vi 

följande förklaring av en handling han utfört: ”väldresserad som jag är skriver jag sedan en 

anhållan i vilken begärs att den saknade luckan (till batteriet på väckarklockans baksida, min 

anm.) ska eftersökas.” Textförfattaren tillskriver sig här egenskapen som ”väldresserad” och 

en bild av honom skapas med detta ordval som en skötsam medborgare som plikttroget 

skriver en anhållan. Genom sin beskrivning av denna handling skapas en bild av att anhållan 

skrivs för att gynna någon annan än honom själv. Till skillnad från den skötsamma bild 

textförfattaren tillskriver sig själv skapas kriminalvårdare och makthavare som passiva objekt 

som inte bryr sig. 

 

Från och med nu börjar det att hända ingenting , så jag påminner ett par gånger om den 

anhållan jag lämnat in. (…) Sedan fortsätter det att hända ingenting, om ni förstår hur jag 

menar, så i början av april skriver jag i enlighet med inkassolagen ett helt vanligt och trevligt 

kravbrev. (…) Efter detta krav reagerar anstalten med att göra ingenting.
86

 

 

Transiviteten består av att anstalten och textförfattaren blir två motpoler som strider mot 

varandra. Textförfattaren är den handlande agenten och anstalten är medvetet passiv. Med 

orden ”att göra ingenting” skapas anstaltens reaktion på anhållan som en medveten icke-

handling. Det passiva förhållningssätt som anstalten tar i förhållande till textförfattarens 

anhållan blir i detta sammanhang en aktiv handling vilken skapar en bild av att anstalten 

medvetet struntar i den. 
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 Argumentet för att anmäla liknar de teman ovan som är nära kopplade till detta, att 

fångarna tillsammans kan sätta dit makthavare samt genom ökade anmälningar även nå ut till 

media. Författaren tar likt de teman ovan på sig rollen som informatör om vilka regler som 

gäller samt att uppmana läsare att anmäla fall som rör lagöverträdelser. Det handlar också om 

att få ersättning för den skada som skett i form av pengar. De fall som behandlar skribentens 

egna upplevelser beskrivs på ett sätt som gör att de representerar fångar i allmänhet och i sin 

uppmaning att få fångar att anmäla liknande fall tar textförfattaren för givet att det inte bara är 

han som drabbas. I denna diskurs beskrivs fångarna som laglydiga och kriminalvården som 

skurkar. 

 Den sjätte artikeln, som jag behandlar under detta tema, är skriven av redaktionen 

och är en inledare och handlar om den borgerliga regeringen som vann valet. Den konstruerar 

en bild av regeringen som både strävar efter en hårdare kriminalpolitik samtidigt som det 

visar sig att de själva är kriminella. Folkpartister beskrivs som ”blåljuspolitiker” som jagar 

”invandrare med blåslampa och ropa(r) efter hårdare tag mot brottslingar och kriminella.”
87

 

Retoriken är målande och använder sig av ordspråket: ”Den som gräver en grop åt andra faller 

oftast själv däri.”
88

 Här handlar det inte som ovan om att sätta dit makthavare genom att 

anmäla dem utan i bemärkelsen att genom skadeglädje håna dem som bryter mot sina egna 

lagar. Hånet sker i detta sammanhang genom textens retoriska karaktär samt val av ordspråk. 

Tystnad och oskyldighet 

Tystnad och oskyldighet är en motståndsstrategi mot poliser och det allmänna rättsystemet 

som vill få fångarna att erkänna skuld och förmedlas genom två korta insändare. En är i form 

av en dikt och den andra är en självreflekterande berättelse. Dikten berättar om vikten av att 

använda motståndsstrategin att tiga vid gripande av polis samt i rätten. Bevis från vittnen 

konstrueras som ”något folk har sagt” och där med som icke-sanning men det finns även en 

insikt om att den gripna kan vara skyldig, då textförfattaren uttrycker att ”tala kan bevisa 

skuld.”
89

 Oskyldighet konstrueras i denna dikt genom uppmaning till tystnad där den gripna 

ska förhålla sig till vittnen som om de ljög. Modaliteten i denna mening är objektiv och detta 

påstående uttrycker stor säkerhet. Textförfattaren tar med hjälp av adverbet ”kan”, inte 

ställning till om textens agent är skyldig eller ej, vilket är ett resultat av att skuld aldrig ska 

erkännas. Den andra insändaren är skriven av en nyintagen fånge. Hon frågar sig varför hon 

hamnade på Hinseberg och radar sedan upp ett antal brott, som hon genom att skriva ”Jo, grov 

stöld, häleri, snatteri och narkotikabrott”, gör sig skyldig till. Sedan skrivs orden ”Oskyldig- 

ja, alltid,”
90

 ut vilket visar på att hon trots insikten om brott tillskriver sig själv en bild som 

oskyldig för att klara sig. Transitiviteten i denna text består i att textförfattaren är ett 
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handlande subjekt i sin strategi att framställa sig som ett oskyldigt objekt, vilket vi kan se 

nedan:  

 

Mamma och jag lade tidigt upp en strategi för hur jag skulle kunna undkomma poliser och 

myndigheter. Jag skulle klä mig i rosa och fläta en lång fläta i mitt hår. Och guld – absolut. 

Man är ju inte tattare för ingenting. Guld är ett måste. Hels ett antal förlovningsringar, en på 

varje finger och en ängel runt halsen. Ja, så ser jag ut ungefär.
91

 

 

Genom beskrivningen av sig själv, tillskriver textförfattaren sig en identitet och tar på sig 

rollen som en tattare som bär guld och har en ängel runt halsen för att framställa sig som 

gullig och oskyldig. Hon tar även på sig identiteten som en listig bov då hon förklarar för 

läsaren hur hon lagt upp denna strategi samt visar på att guld är ett måste för att den oskyldiga 

identiteten ska fungera. Texten förstärks med hjälp av en bild som föreställer en tjej med långt 

hår, randiga fångkläder, maskerat ansikte och en gloria över huvudet. Bilden har antagligen 

valts av redaktionen men jag menar att den förstärker textförfattarens tillskrivelse av 

identiteten som en listig men oskyldig bov. Liknande bilder av fången iklädd randiga 

fångkläder, bärande ansiktsmask och med en traditionell fotboja fastkedjad runt vristen är 

återkommande i Kåkbladet och visar att fångarna tillskriver sig en fångidentitet. 

 Diskursen om oskyldighet behandlas återkommande i temat Vanvård, kränkande och 

inhumanitet. Detta görs genom att de manliga fångarna som vanvårdas tillskrivs egenskaper 

som oskyldiga och icke-aggressiva. Detta är en bild som strider mot tillskrivelsen av de 

manliga fångarna som framkommer i artikeln ”Det känns som att komma till helvetet”
92

 och 

som handlar om kvinnofängelset Hinseberg. Kvinnorna beskrivs här som annorlunda manliga 

fångar just på grund av att de inte mördar och misshandlar varandra samt att de inte slår 

sönder hela avdelningar. I denna beskrivning av vad kvinnan inte är i jämförelse med mannen 

träder en bild av den manliga fången fram som strider mot hur Kåkbladet i övrigt framställer 

honom. Detta är visserligen refererat till en studie men dock skrivet av chefsredaktören och 

framställs som en bild som Kåkbladet ställer sig bakom. Jag menar att denna motstridighet i 

framställningen av den manliga fången kan bekräfta temat Tystnad och oskyldighet, då denna 

strategi även kan göra sig påmind i Kåkbladets artiklar skrivna av insändarskribenter och 

redaktörer. Uppmaningen, som är att göra sig oskyldig och att alltid vara tyst om det som kan 

avslöja, färgar även framställningen av fången i Kåkbladet. Denna motståndsstrategi krockar 

dock med temat Visa! Sprid! Berätta! Påverka!, som riktar sig till allmänheten, då 

förmedlandet av denna strategi endast riktar sig till övriga fångar och skulle förlora sin 

mening om den blev allmänt känd. Kåkbladet innehåller alltså två olika diskurser som krockar 

med varandra i sitt syfte. De riktar sig till olika läsare och presenteras i olika artiklar vilket 

gör att de aldrig direkt kommer i konflikt med varandra. 
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Pengar går till säkerhet ej till vård 

Upplevelsen om att pengar går till annat än vård präglar många av Kåkbladets artiklar. Av de 

totalt sju tidningar som analyseras innehåller sex av dessa en till två artiklar som i huvudsak 

skildrar detta tema. Kriminalvårdens användning av ekonomin upplevs och konstrueras av 

skribenterna som ett stort bekymmer och något de är beredda att göra motstånd mot.  

 Följande bild som förmedlas av kriminalvården, återfinns i en artikel som behandlar 

detta tema och skulle kunna representera samtliga texters syn på verksamheten: ”Man skulle 

kunna tro att den viktigaste uppgiften och kriminalvårdens främsta mål är att skapa en lugn 

och säker miljö för de anställda inom kriminalvården.”
93

 Modaliteten är objektiv och skildrar 

ett allmänt ”man” och beskrivningen av en upplevelse är viktigare än att skildra en sann 

verklighet.  Artiklarna är överens om att förmedla bilden av att säkerhet prioriteras framför 

vård då kriminalvården skär ner på verksamheten för att spara pengar. I detta fall handlar den 

rådande diskursen om ekonomi. Många skribenter förmedlar en upplevelse av att vården 

ersätts med förvaring och benämningen av verksamheten som ”Kriminalvård”
94

 är 

återkommande i flera av Kåkbladets artiklar. Skulden läggs i det här fallet på politiker och 

makthavare samt kriminalvårdens generaldirektör, som är en återkommande kritiserad person. 

I detta fall tillskrivs han hugga sönder ekonomin och kallas vid öknamnet ”Lars Lylén yxa!”
95

 

En artikel uttrycker en misstro mot kriminalvården då chefsredaktören skriver om förslaget att 

ha fängelser som riktar in sig på missbruksbehandling. Han ställer sig positiv till förslaget 

men skapar, genom att presentera tidigare misslyckanden från kriminalvårdens sida, en bild 

av att inte heller detta kommer att lyckas. Artikeln uttrycker en misstro mot kriminalvårdens 

kompetens och vilja: ”Det låter snarare som att det är besparingar som ligger bakom även den 

planerade nyordningen. Det och kriminalvårdens ständiga strävan efter förändringar för 

förändringars skull.”
96

 Modaliteten består i användningen av ordet ”även”, som bidrar till att 

texten gör anspråk på att skildra en sann verklighet där hans misstanke baseras på tidigare 

erfarenhet av besparingar. I den sista meningen som beskriver kriminalvårdens förändring för 

förändringens skull, går det att läsa mellan raderna, att detta är något de eftersträvas för att 

göra vardagen svårare för fångarna. Detta sätt att tala om kriminalvården har en interdiskursiv 

koppling till temat om att fångarna sugs ut av dem. Transitiviteten består i talet om vad 

kriminalvården gör som drabbar fångarna genom, att termen ”man”
97

 ofta används. Detta gör 

att kriminalvården blir en osynlig agent som ständigt är närvarande i fångarnas liv.   

 Återkommande i flera artiklar är bilden av att mycket av personalens tid slösas på 

övervakning och byråkrati, något som tillskrivs som överprioriterat. Det är dock inte 
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personalen som skuldbeläggs i den här diskursen. Det konstrueras istället i några av artiklarna 

en förståelse för att personalen inte har tid för vård då de tvingas ägna tid åt annat.  

 Fångarna tillskrivs uppleva en vanmakt inför den situation de befinner sig i och en 

artikel understryker att fångar är människor med behov och som behöver vård. Fången 

konstrueras i detta sammanhang som en person i nöd som måsta hjälpas istället för att straffas. 

I en artikel kapar skribenten en bild av att han är ”föremål för den så kallade vården”
98

 och i 

en annan skapar den intagne upplevelsen av att ”kriminalvården fått eller tagit – ta det för vad 

ni vill”
99

 sex år av hennes liv. Dessa bilder som skapas av fången i relation till kriminalvården 

gör fången till objekt under kriminalvårdens regi. En artikel som diskuterar kriminalvårdens 

läkare beskriver intagna som indirekta agenter på ett sätt som skiljer sig från Kåkbladets 

övriga artiklar: ”Det har gått så långt att intagna har fått spel och i vissa fall även dragit på sig 

isolering i ren desperation över att inte bli hörda. Själskärningar med rakblad och liknande har 

förekommit.”
100

 Att de intagna fått spel och hamnat på isolering som resultat av det beskrivs 

här som något de själva inte ska behöva stå till svars för. Det skapas som ett resultat av den 

dåliga läkarvården. I den sista meningen som beskriver självskärningar med rakblad, utesluter 

textförfattaren agenten. I övrigt har fångarna i denna artikel beskrivits som ett ”vi” och 

kriminalvården som ett ”man” men detta exempel utgör ett undantag. Det kan vara så att detta 

är ett beteende som inte får representera alla fångar på grund av skamkänslor, därför väljer 

textförfattaren att inte koppla ihop denna handling med fångkollektivet och ett ”vi”. Beteendet 

används endast för att förstärka bilden av den dåliga vård det är ett resultat av. 

 Ett gemensamt drag för de flesta av dessa artiklar är att de skrivs med en saklig 

framtoning då de inte innehåller lika mycket ironi, metaforer och starka ord som många andra 

av Kåkbladets artiklar gör. Dessa skrivs på ett informerande sätt där egna erfarenheter av 

vården får spegla verkligheten. Många av artiklarna är bedjande till en förändring mot en mer 

vårdinriktad kriminalvård. En artikel vädjar till ”allmänheten och i synnerhet skattebetalande 

medmänniskor för att ni ska få en inblick i hur saker fungerar.”
101

 Genom att tilltala 

allmänheten och skattebetalare som medmänniskor använder textförfattaren en retorik där han 

skapar ett förtroende för dessa människor samt lägger en grund för att detta förtroende ska bli 

ömsesidigt. Han använder även argumentet att skattepengar går till kontroll, vilket planterar 

ett underlag för opinion från allmänhetens sida då talet om skattepengar alltid är ett omstritt 

ämne. 

 Som jag tidigare nämnt, under rubriken Avståndstagande (relationen plit - fånge), 

krockar diskursen om att vården är otillräcklig med talet om golare som accepterar vården. 

Men att på detta sätt ställa sig kritisk till den vård som erbjuds likställs inte i Kåkbladet med 

det beteende golarna tillskrivs. Som jag även nämnt tidigare kan de texter som innehåller 
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olika diskurser om vården vara skrivna av personer som inte har samma åsikter om vad vård 

är, då vissa menar att den i sin existerande form är oacceptabel och vissa menar att den endast 

erbjuds i för liten omfattning och bör utvecklas.  

 Temat Pengar går tillsäkerhet ej till vård är omfattande och bygger vidare på flera 

av de texter som behandlas under andra teman. Upplevelsen av att pengar går till säkerhet och 

inte till vård blir en betydande länk i en interdiskursiv kedja som ger utrymme för att bygga 

vidare på diskurserer om vanmakt inför fångarnas situation och att kriminalvården med hjälp 

av besparingar och nya säkerhets- och kontrollagar suger ut fångarna. 

Hårdare straff och lagar 

Detta tema består av artiklar som refererar till och diskuterar lagförslag om hårdare straff, 

statistik på ökad livstidsdom, statistik på ökat antal dömda brottslingar samt ökad kontroll. 

Fem artiklar av sex är skrivna av chefsredaktören, som vill informera fångarna om en allt 

hårdare tillvaro. Några av dessa förmedlar en bild av en svensk kriminalpolitik som mer och 

mer tar efter USA:s hårda politik samt refererar till den disciplinära politik som de menar 

existerade under 1800-talets cellfängelsetid. En artikel förmedlar att denna politik upprätthålls 

för att politiker går till val med hjälp av löftet om hårdare tag mot brott. I detta sammanhang 

beskrivs fångarna som: ”syndabockar som folk kan vända sin frustration mot för att glömma 

politikernas misstag.”
102

 Fångarna konstrueras här som objekt som av makthavare strategiskt 

skapats som syndabockar. En annan artikel berättar om att kriminalvården är positiva till 

hårdare lagar om kontroll. Till denna text finns en bild som föreställer ett fotografi av en 

kriminalvårdare och en hund som söker efter narkotika med bildtexten: ”Kriminalvården ser 

fram emot att visitera mera.”
103

 Chefsredaktören tillskriver med hjälp av denna bild och 

bildtext kriminalvården och dess personal som aktivt villiga och med njutning utför det arbete 

som hårdare lagar kräver. Livstidsdom beskrivs som en brutalt inhuman strafform som har 

ökat i Sverige de senaste årtiondena och statistiken på dömda brottslingar ställs mot diskursen 

om att brotten inte ökat. I den ena statistikartikeln ritas ett diagram upp och i den andra skrivs 

procentsiffror ut men de saknar båda hänvisning till källa, vilket kan ge en uppfattning om att 

siffrorna tas för givet att vara sanna. Den sjätte artikeln är en varnande insändare som 

informerar fångar om att buggade besöksrum är en del av deras vardag. Varningen sker med 

orden: ”Vi vill härmed att ni tänker på att detta inte är en skröna, utan våran vardag. Så tänk 

på vad som sägs innanför besökets väggar! Sprid detta så snabbt som möjligt och varna alla 

som inte har tillgång till Kåkbladet!”
104

 Modaliteten i detta påstående skapas genom att 

textförfattarna vill förmedla något som de anser är en sanning. De betonar att buggade 

besöksrum inte är en skröna. I detta sammanhang används Kåkbladet som ett forum att 

kommunicera fångarna emellan, vilket temat Visa! Sprid! Berätta! Påverka! visar är ett av 
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Kåkbladets huvudsyften. Detta uttalande skapar ett motstånd mot hårdare kontroll och 

uppmuntrar fångar att sprida detta som en löpeld mellan fängelserna så att den kontrollerande 

makten inte ska kunna avlyssna fångarna. 

Straff leder till brott och kriminalitet 

Bilden av att verkligheten inom kriminalvården blir mer straffinriktad utvecklas i temat om att 

straff leder till mer brott och kriminalitet. Här återfinns ett par artiklar skrivna av samma 

insändarskribent. Fångarna skapas inom detta tema som personer som kan ändra sitt beteende 

till det bättre om de får vård, men får de istället straff blir de en samhällsfara. Citatet nedan 

visar på det senare: 

 

På senare år har jag läst en hel den kriminalhistoria varpå jag kan konstatera att all 

kriminalhistoria visar så klart och tydligt att ju mer människovärdet trampas under fötterna 

och ju grymmare bestraffningarna varit, desto vrångare och mer samhällsfientligare har 

brottslingarna blivit.
105

  

 

Modaliteten i denna text är subjektiv och textförfattaren gör anspråk på att det som skrivs är 

sanning. Påståendet blir, då de hänvisas till studier av historisk litteratur, inte bara något som 

textförfattaren tycker eller anser utan något han konstaterar. Transitiviteten skapas genom att 

brottslingarna beskrivs som passiva objekt som formas av hur de behandlas, genom att deras 

människovärde trampas under fötterna och att de utsätts för grymma straff. I sin relation till 

samhället blir de straffade brottslingarna farliga subjekt. Genom att beskriva fångarna som 

objekt under straffen skapas en bild av att de ofrivilligt förändras till något som för samhället 

är farligt. När de sedan blir subjekt i relationen till samhället målas en bild av att hårdare 

straff indirekt, genom att forma vrånga och samhällsfientliga brottslingar, är en fara för hela 

samhället.  

 Kriminalvården konstrueras som aktiva i sitt syfte att skydda samhället endast när 

fången sitter inlåst. Nedan uttrycks en misstro mot kriminalvårdens tal om samhällsskydd:  

 

Därför anser jag att kriminalvårdens fagra tal om samhällsskydd, det kortsiktiga, är under 

all kritik eftersom det på så sätt skyddar sin egen rygg. Så länge inte intagna gör något fel 

under verkställigheten så har de ryggen fri och struntar i vad som händer efter 

frigivningen.
106

  

 

Textförfattaren skapar en bild av kriminalvården som agenter som talar om samhällsskydd 

och löser detta på kort sikt genom att se till att de intagna sköter sig under verkställigheten. 

Dessa agenter beskrivs som ansvarslösa och egoistiska då de endast gör detta för att skydda 

sin egen rygg och struntar i vad som händer efter frigivningen. Modaliteten i detta påstående 
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är subjektiv. Talaren framhåller att det han presenterar är något han själv anser, ett antagande 

som förs fram med stor övertygelse. 

Kriminalvården och makthavare suger ut fångarna 

Ett antal av Kåkbladets artiklar skildrar en upplevelse av att Kriminalvården och makthavare 

stiftar lagar för att jävlas med och suga ut fångarna. Samtliga av dessa artiklar skildrar en 

redogörelse för en lag samt hur fångarna drabbas negativt av den, kombinerat med en teori om 

kriminalvårdens baktanke med lagen. Spekulationerna handlar om att kriminalvården stiftar 

otydliga lagar för att göra det enkelt för sig då lagarna går att tolkas hur man vill; att 

kriminalvården vill sätta en maxvikt för gymträning för att förhindra att fångarna blir starka 

och friska så att de lättare kan kontrolleras: att tjäna pengar på fångarna för att bota den dåliga 

ekonomin; att rökförbud kommer att drabba endast fångar då personalen kommer att erbjudas 

behandling samt, att ta bort de personliga kläderna för att även beröva fångarna sin identitet. 

Gemensamt för dessa artiklar är att de genom sin retorik förnedrar makthavare eller skapar en 

bild av dem som elaka. Detta sker genom att makthavare ironiskt kallas ”ljushuvud”
107

 och att 

de tillskrivs ”piska”
108

 fångarna. Kriminalvårdens generaldirektör tillskrivs rollen som en 

gammal ”nitisk polischef” och får namnet ”Lars ”Bin Laden” Nyhlén”
109

 och 

skrämselpropagandan om gymmen jämförs med häxjakt. En artikel tillskriver kriminalvården 

en syn på fångarna som ”förhärdade brottslingar” som de genom att förbjuda personliga 

kläder tar ”ytterligare krafttag mot.”
 110

 

 Till dessa beskrivningar kommer i de längre argumenterande artiklarna argument 

emot lagarna som målar upp hotbilder om vad de kommer att leda till, samt argument för den 

nuvarande ordningen. Artikeln som förespråkar gymmen börjar med att beskriva 

kriminalvårdens fasa över gymmen för att sedan argumentera för en motsatt bild, som är rik 

på vackra detaljer om vänskap:  

 

Gymkulturen här inne skapar däremot en speciell gemenskap och vänskapliga band knyts 

vilket verkligen behövs i denna miljö vi lever i här dagligen. (…) I gymmen är vi dock lika 

och vi har alla samma sysselsättning. Här hjälps alla åt och bryr sig om varandra och oavsett 

bakgrund eller övriga intressen, personliga problem eller vad det nu kan vara så knyts man 

samman av att kunna hjälpa varandra. Det skapas ofrånkomligt starka gemenskaper i gymmen 

vilket antagligen är det bästa redskapet idag inom kriminalvården för att förhindra konflikter, 

våld och främmandeskap sinsemellan.
111

 

 

Textförfattaren målar upp en bild av gymkulturen som något som skapar en speciell 

gemenskap och som knyter band mellan de intagna och reducerar skillnader. Modaliteten är 
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subjektiv och textförfattaren lägger fram en beskrivning som gör anspråk på att skildra en bild 

av gymmen som är sann. Detta sker med hjälp av ordvalen ”band knyts, här hjälps alla åt” och 

”skapas ofrånkomligt starka”, där det inte lämnas utrymme för tveksamheter. Att gymmen 

”antagligen är det bästa redskapet”, är ett antagande som påstår sig skildra en verklighet som 

är nära sanningen. Beskrivningen av den värme och vänskapliga kärlek som gymmen 

konstrueras kunna bidra till gör att antagandet blir extra trovärdigt. Genom att beskriva 

situationen med utifrån ett ”vi” skapas en bild som talar för och gäller alla, inte bara den som 

skrivit texten.   

 De för och mot argument som används i dessa texter är interdiskursivt länkade till 

andra teman. Tillexempel argumenteras det för att fångkläder skulle försämra relationen 

mellan personal och fångar då de intagna kommer att stärkas som grupp vilket leder till ett 

tydligare avståndstagande till personalen. Ett annat argument, som är interdiskursivt kopplat 

till temat Pengar går till säkerhet ej vård, är diskursen om att muskelträning är vårdande och 

ett visst förbud mot detta skulle vara ett resultat av att kriminalvården har inriktat sig på en 

bestraffande verksamhet.  Ytterligare ett argument som används i båda de längre artiklarna 

handlar om relationen till anhöriga och tar upp starka berättelser som att ”missa sonens 

uppväxt” samt att vilja visa sig stark och frisk och inte vilja se ut som ”luffare” inför 

anhöriga. Anhörigargumentet används även i en annan artikel som finns under temat om att 

pengar inte går till vård, där textförfattaren berättar om att det inte är roligt att tvingas bli 

försörjd av anhöriga. Även här handlar argumentet om viljan att vara stolt och visa sig stark 

inför anhöriga.  

Uppgivenhet, väntan, maktlöshet 

Fångarna förmedlar genom att skriva om olika teman, som vi tidigare sett, en bild av att de 

många gånger är maktlösa i förhållande till alla lagar och bestämmelser samt den kontroll de 

befinner sig under. Det här temat bygger vidare på den verklighet fångarna framställer att de 

lever i. Här riktas uppmärksamheten inte endast utåt mot fångvårdare och makthavares 

ageranden utan även inåt till den känslosamma upplevelse som förmedlas i samband med 

denna bild. Det är känslorna uppgivenhet, väntan och maktlöshet som behandlas i form av 

dikter och berättelser om väntan och utredningar. Två texter som är skrivna i form av manus 

målar upp en bild av total maktlöshet inför situationer då en fånge ber om hjälp eller ställer en 

fråga. Ett utdrag ur det manus som presenteras under rubriken: ”De vanligaste svaren från en 

plit på en muntlig ställd fråga (vilken som helst) från en intagen:” ser ut så här:  

 

Vi gör inga undantag. 

Men herregud, det var ju ett undantag. 

Vem fan har sagt det? 

Det har jag aldrig sagt. 

Du hörde inte vad jag sa. 

Det var du som sa det. 
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Om jag har sagt det, så har du helt och hållet missuppfattat vad jag sa.
112

 

 

I detta manus, som ska föreställa vanliga svar från en plit, skapas en bild av att plitar undgår 

att ge tydliga svar. Genom att först presentera svaret ”vi gör inga undantag” och sedan skriva 

”det var ju ett undantag” skapas en bild av att plitarna säger emot sig själva. Det skapas även 

en bild av att det är fången som beskylls då svaren missuppfattats. Fångens situation målas 

upp som maktlös, då hon eller han alltid får ett nekande svar och ständigt får vänta på ett nytt 

besked som säger emot det besked han eller hon tidigare fått.  

 Några av dikterna förmedlar en bild av en sinnesstämning och en kontakt med ett 

mörkt och tomt inre som totalt har gett upp hoppet. Andra dikter och berättelser skapar en bild 

av hur fångar behandlas som objekt under makthavares handlingar då de leker med fångarna 

som marionetter, låser in dem eller fattar långvariga beslut om dem så att de utsätts för en 

oändlig väntan.  Ett utdrag ur dikten ”Bestens tid”, som återfinns i inledningen, visar både på 

hur fången behandlas som objekt samt hur hans själ förändras av detta: ”Sedan han sattes i 

gallerförsedd bur, Runt honom byggdes en jättehög mur (…) Men ack de bedrog sig för 

bakom lås och bom, Hade hjärtat förändrats och hans själ blivit tom.”
113

 Besten, som denna 

dikt handlar om, blir behandlad som ett passivt objekt då han sätts i en bur och då en hög mur 

byggs runt honom. Dikten beskriver vad inlåsningen gör med Bestens inre på ett sätt som 

skapar en bild av att omvandlingen var ett resultat av inlåsningen. Besten blir med detta ett 

passivt objekt även i talet om hans inre känslor. Agenten som utför dessa handlingar beskrivs 

implicit som ett ”de” och läsaren kan bara anta att det är kriminalvården som låser in Besten 

och bedrar sig då hans själ blir tom som ett resultat av vad de gör med honom.  

Aldrig tack, alltid straffas 

Ovan såg vi hur fångarna förmedlar en bild av uppgivenhet, väntan och vanmakt inför sin 

situation och texterna i detta tema behandlar en sådan situation där dessa känslor skapas. Här 

skapas en bild av fångvårdare och högre uppsatt personal inom kriminalvården som ständigt 

straffande oavsett hur väl fångarna försöker uppföra sig. Talet om denna otacksamhet från 

personalens sida är interdiskursivt kopplat till talet om att kriminalvården och makthavare 

stiftar lagar för att jävlas med fångarna. I detta fall handlar det dock om mer vardagliga saker 

än att stifta lagar och fångarna skapar en bild av att ständigt bli ignorerade i sina försök till 

inflytande och påverkan samt att aldrig bli tackade då de betett sig väl. Bilden av att inte ha 

något inflytande skapas i en artikel genom orden: ”det är strid på kniven här varje jävla dag 

för att få igenom det minsta lilla.”
114

 Genom att använda sig av uttrycket strid på kniven och 

varje jävla dag förmedlas en bild av vardagen baserad på hård retorik. Detta kan vara ett 

uttryck för irritation och även ett sätt att göra anspråk på att skildra en hård och otacksam 
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vardag. I en annan artikel förmedlas bilden av att inte ha något inflytande samt att behöva 

anpassa sig för att inte störa personalen: ”Därför har vi fångar föreslagit att vi kan dela upp 

oss och gå ner och träna 5-6 personer ett par dagar men icke sa Nicke! Vi får endast inneha 

CD-freestyle, men inga CD-spelare för då stör vi personalens arbetsmiljö.”
115

 Fångarna 

konstrueras i detta sammanhang som aktiva då de kommer med förslag för hur en situation de 

inte gillar ska lösas. Att förslaget avslås berättas med orden ”icke sa Nicke!”, vilket skapar en 

bild av att avslaget gjordes utan betänkligheter. Det presenteras på ett sätt som bygger upp en 

bild av att de inte kunnat vänta sig något annat av kriminalvården.  

 Känslan av att vänta på att kriminalinspektörer ska lämna besked om permissioner 

beskrivs i en artikel med följande målande ord: ”får man vänta tills himlen trillar ner i 

huvudet på dem.”
116

 Väntan förklaras genom den tillskrivna bilden av personalen och 

ledningen då de talar emot varandra samt inte ha tillräcklig kontroll över situationen. Här 

används uttryck som ”Kalle med kollen va?”
117

 I detta tema blir det tydligt att det är både 

kriminalvårdarna och högre uppsatt personal som kritiseras för vad fångarna utsätts för.  

Sammanfattande slutdiskussion 

I analysen av Kåkbladet har jag presenterat 13 genomgående teman som knyter an till 

varandra. Dessa behandlar Kåkbladets presentation av fångarnas verklighet samt vilka 

strategier som skribenterna i Kåkbladet gör anspråk på att använda i motståndet mot 

kriminalvården kontroll. Jag kommer nu att presentera de viktigaste dragen i dessa teman och 

resultatet kommer att diskuteras med hjälp av de teorier och övrig forskning om totala 

institutioner och fängelser som tidigare presenterats. 

 Temat Avståndstagande (relationen plit – fånge) bildar tillsammans med dess 

underteman Kriminalvården skapar jobb, outbildade plitar sköter ej sitt jobb och Vanvård 

kränkande inhumanitet en motståndsstrategi. Denna handlar om att Kåkbladets 

insändarskribenter och redaktionen uppmanar de intagna läsarna till att ta avstånd från 

plitarna. I denna diskurs förmedlas orsaken till avståndstagandet vara att plitarna medvetet 

kränker de intagna, att de är arroganta och att de inte sköter sitt jobb. I dessa texter beskrivs 

plitarna som aktiva i sin vanvård medan fångarna är passiva offer för denna slags vård. Att 

Kåkbladets skribenter väljer att förmedla en av sina motståndsstrategier mot kriminalvårdens 

vård och makt över fångarna mot den personal som arbetar med dem kan förklaras med 

Goffmans teori. Personalen har möjlighet att kontrollera de intagna samt utsätter dem för det 

Goffman kallar mortifikationsprocess.
118

 Talet om att fångar tvingats bajsa på golvet eller i en 

papperskorg förmedlar en liknande bild av fysisk nakenhet som Goffman menar är en del av 
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mortifikationsprocessen.
119

 Den rådande diskursen handlar om att upprätthålla ett vi och dom 

mellan fångarna och plitarna. Denna diskurs blir motsagd av en text som förmedlar en 

förståelse för plitarnas situation och en bild av att det egentligen borde finnas ett vi. Goffman 

menar att relationen mellan de intagna och personalen är problematisk då den handlar om att 

upprätthålla skillnader mellan två grupper som många gånger kunnat spela på samma sida.
120

 

Även Lindberg menar att relationen mellan intagna och personal är problematisk då han 

skriver att vissa fångar som har behov av att prata med personalen inte kan göra det på grund 

av de normer som förbjuder kontakten mellan dessa grupper.
121

 Denna problematik blir tydlig 

i Kåkbladet då en text inom detta tema konstruerar de fångar som har kontakt med plitarna 

som ”golare”
122

 medan de texter som behandlas under temat Pengar går till säkerhet, ej vård 

efterfrågar mer vård och då även kontakt med personalen. Kåkbladets diskurs om 

avståndstagande kan enligt Galtungs teori fungera som ett sätt att fly in i fånggemenskapen 

för att ta avstånd från fängelseverkligheten.
123

 Genom att i Kåkbladet förmedla normer och 

regler för hur fångarna ska förhålla sig till varandra och personalen skapar de en strategi för 

att vardagen ska bli lättare att ta sig igenom. Skapandet av denna strategi blir även en 

meningsfull uppgift som håller tankarna borta från den vardag som upplevs som svår. 

Avståndstagandet till personalen kan även förstås med hjälp av Lindbergs studie som ett sätt 

för fångarna att visa att de har makt över sin egen situation.
124

 

 En annan motståndsstrategi förmedlas genom temat Visa! Sprid! Berätta! Påverka! 

vilkets underteman är Kriminalvården förmedlar fel bild av verkligheten och Sätta dit 

makthavare och myndigheter som bryter mot lagen. Denna motståndsstrategi är en uppmaning 

från redaktionen och insändarskribenter, till övriga intagna läsare att tillsammans göra livet 

bättre för de intagna. Uppmaningen handlar om att skriva om fångarnas bild av verkligheten 

för att kriminalvårdens felaktiga bild inte ska bli den enda synliga samt att anmäla de 

myndigheter som bryter mot lagen. I denna diskurs framställs Kåkbladet som ett aktivt medel 

för motstånd och fångarna framställs som passiva vilka behöver uppmanas. Inom detta tema 

behandlas en text som framhäver fångarnas användning av språket för att förmedla den 

verklighet de är ute efter att förmedla. Detta görs i en artikel som uttalat använder sig av 

kriminalvårdssvenskan och fångsvenskan i kontrast till varandra. I fångsvenska skrivs fången 

ut som ett passivt objekt som själv inte kan stå till svars för sina handlingar utan påverkas av 

en aktör. I kriminalvårdssvenskan, som anses vara felaktig, skapas fången själv som den 

ansvariga aktören. Fångarna skapas även inom detta tema som laglydiga och några som 

uppför sig helt korrekt och myndigheterna som bryter mot lagen konstrueras som kriminella 
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och bovar. De laglydiga fångarna har till uppgift att anmäla de kriminella myndigheterna. 

Fångarna skapas inom denna diskurs som aktiva och myndigheterna som medvetet passiva.  

 Att konstruera fångarna som laglydiga och personer som sköter sig är en diskurs som 

återfinns i många av Kåkbladets artiklar. Temat Tystnad och oskyldighet visar att detta är en 

motståndsstrategi då fångar uppmanas till att aldrig ange sig skyldiga. Med hjälp av Galtungs 

teori kan denna motståndsstrategi ses som en del av den fånggemenskap som fångarna träder 

in i genom att ta avstånd från plitarna och övrig personal inom kriminalvården. Galtung menar 

att inom fånggemenskapen läggs alltid skulden för fångens situation på samhället istället för 

på henne eller honom själv.
125

 Inom den här diskursen visar sig identitetsskapandet vara 

viktigt i förmedlandet av motståndsstrategin då en textförfattare konstruerar sin identitet som 

en listig och oskyldig bov. Texten förstärks av en bild som gestaltar den klassiska bilden av en 

fånge och liknande bilder används vid sidan av flera av Kåkbladets övriga texter. 

Användningen av dessa bilder kan förstås med hjälp av M. Priors resultat vid studien av att 

hur en intagen ska kunna undvika en institutionaliserad identitet. Hon menar att den intagna 

lättare klarar sig undan den internaliserade identiteten om hon eller han har starka identiteter 

sedan tidigare att bygga vidare på samt att den intagna inte stämplas av det övriga 

samhället.
126

 Dessa bilder kan ses som ett sätt att skapa alternativa identiteter bestämda av 

fångarna själva. Genom att tillskriva de intagna en klassisk fångidentitet med randig tröja och 

fotboja dras fångidentiteten till sin spets och görs ironisk. Detta kan ses som ett sätt att göra 

sig immun den mildare varianten av en fångidentitet som ett stigma tillskrivet från 

institutionen och det övriga samhället skulle kunna innebära. Genom att fångarna själva tar på 

sig rollen som bovar samtidigt som de gör sig oskyldiga blir dessa roller snarare en markör i 

avståndstagandet från institutionen och dess personal, som visar att dessa inte tillåts stämpla 

fångarna samt att de inte har tillgång till fångarnas gemenskap. 

 De två motståndsstrategierna Tystnad och oskyldighet och Visa! Sprid! Berätta! 

Påverka! står för två olika rådande diskurser i Kåkbladet som aldrig förenas i samma artikel. 

Den ena handlar om att förmedla en strategi från fånge till fånge som talar om att fången 

aldrig ska visa sig skyldig. Den andra strategin handlar om att uppmana fångar till att sprida 

och informera om sin situation så att bilden av den oskyldiga fången som inom 

kriminalvårdens regi utsätts för vanvård når ut till allmänheten. Om strategin Tystnad och 

oskyldighet gjort sig synlig i de texter som följer upp strategin Visa! Sprid! Berätta! Påverka! 

skulle en bild av fången som endast är tänkt att stanna inom fånggemenskapen förmedlas till 

allmänheten. Texterna skulle då förlora sitt syfte. 

 Temat Pengar går till säkerhet, ej vård utgör tillsammans med dess underteman 

Hårdare straff och lagar och Straff leder till brott och kriminalitet anspråk på att skildra en 

bild av den verklighet fångarna lever i. Den rådande diskursen inom detta tema är att 
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kriminalvården blir allt mer straffinriktad och att vården ersätts med förvaring. Likt talet om 

kriminalvårdens onödiga satsningar på att försköna verksamhetens yttre återfinns inom detta 

tema en ekonomidiskurs som även här handlar om att kriminalvården använder sina resurser 

fel. Bilden av fången konstrueras, i likhet med Kåkbadets rådande bild, som ett objekt under 

kriminalvårdens regi och här handlar det om att fången behöver vård och inte straff. I de fall 

där fångens beteende beskrivs som negativt skildras detta på ett sätt som tillskriver 

kriminalvården skulden. Fångens förändrade beteende konstrueras som ett resultat av 

kriminalvårdens försämrade och mer straffinriktade vård. Genom detta blir det ännu en gång 

tydligt hur fångsvenskan, som presenterades tidigare, i sin berättelse om den passiva och 

oskyldiga fången konstruerar en agent som skuldbeläggs för fångens situation. Plitarna 

framställs i en artikel som positiva till kontroll då de med njutning utför ett mer 

kontrollinriktat arbete. Inom den här diskursen läggs dock skulden på politiker och 

makthavare inom kriminalvården. Texterna framställer en bild av att personalen inte får 

tillräckligt med tid över till vård då kriminalvårdens planering av verksamheten tvingar dem 

att ägna mycket av sin arbetstid åt annat. Genom att de intagna skribenterna skildrar sin 

verklighet som kontrollerad av kriminalvårdens bestämmelser skapar de en bild av att leva 

under det som Goffman benämner som en total institution.
127

 Goffmans beskrivning av den 

totala institutionen kritiseras av Quirk med flera för att skildra en föråldrad bild av en isolerad 

verklighet. Quirk med flera menar att den intagna, i det han väljer att kalla permanenta 

institutioner, inte påverkas av institutionen i samma utsträckning som Goffman beskriver.
128

 

Kritiken mot Goffman är dock inget som gör sig gällande i Kåkbladets beskrivning av 

fängelseverkligheten där kriminalvården konstrueras som en osynlig men ständigt närvarande 

agent som påverkar fångarnas liv till det negativa. Som jag tidigare nämnt står diskursen som 

efterfrågar mer vård i ett problematiskt förhållande till den diskurs som uppmanar till ett 

avståndstagande till plitarna och den kontakt med dem som en del av vården innebär. Båda 

dessa diskurser platsar dock inom Kåkbladets gemenskap där den rådande diskursen handlar 

om att ställa sig kritisk till sin nuvarande situation inom kriminalvården. 

 Temat Kriminalvården och makthavare suger ut fångar skapar tillsammans med dess 

underteman Uppgivenhet, väntan och maktlöshet och Aldrig tack, alltid straffas en bild av att 

kriminalvårdens makthavare och personal medvetet straffar och förnedrar fångarna. 

Makthavare skapas inom den här diskursen som elaka då de tillskrivs att medvetet stifta lagar 

som drabbar fångarnas situation till det negativa. Personalen omtalas som ständigt straffande 

hur väl fångarna än försöker uppföra sig. Fångarna skapas även här som passiva objekt som 

varken har inflytande eller kontroll över sin egen situation. Dessa tvingas till en ständig 

väntan på besked från personalen samt leva ett liv i ovisshet inför sin situation då personalen 

talar emot sig själva och varandra samt ger otydliga svar. 
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 I Kåkbladets texter skapas fången genomgående som ett passivt objekt som 

kontrolleras och utsätts för straff och vård som drabbar henne eller honom negativt. Fången 

skapas endast som agent i de sammanhang då hon eller han kämpar för sin situation och 

försöker få upprättelse för vad personalen, makthavare och myndigheter utsatt henne eller 

honom för. I dessa berättelser skapas en bild av att kampen mot dem som arbetar under 

kriminalvårdens regi tar tid och kräver envishet. Personalen och makthavare skapas i de flesta 

texter som agenter som utsätter fångarna för de illgärningar som skildras i texterna.  

Kåkbladet framställs som en agent i motståndet mot kriminalvården. Genom att aktivt sprida 

sin röst i detta forum för fångar förvandlas den maktlösa fången till en person som har 

möjlighet att påverka. Kåkbladet kan ses som ett resultat av och ett sätt att upprätthålla den 

fånggemenskap som Galtung skriver om. Avståndstagandet från kriminalvården och den 

personal som arbetar inom verksamheten är en betydande del av Kåkbladets gemenskap och 

den motmakt mot kriminalvården som Kåkbladet utgör. Samtliga av Kåkbladets texter präglar 

ett negativt förhållningssätt till fängelset och allt vad det innebär att leva ett liv inom det. 

Galtung tar upp det kritiska förhållningssättet till fängelset som en viktig del i det normsystem 

som skapas inom fångidentiteten. Han menar att de intagna ska se personalen som sämre 

människor och effekten av fängelsevistelsen endast är tillåten att omtalas bland fångarna som 

negativ.
129

 För läsandet av denna uppsats krävs en förståelse för att det endast är de fångar 

som har ett behov av att yttra sina kritiska åsikter om kriminalvården som blickarna här har 

riktats mot. Analysen av Kåkbladet lyfter fram en bild av kriminalvården som en 

kontrollerande makt där fångarna blir lidande. För att råda bot på den maktlöshet som skildras 

i dessa texter förmedlas och konstrueras motståndsstrategier mot kriminalvården. Vi får inte 

glömma att den grupp av fångar som Galtung menar blir en del av institutionen, de som väljer 

att ta till sig av den vård som erbjuds samt bli vän med personalen, aldrig får komma till tals i 

Kåkbladets texter.
130

 Detta på grund av att Kåkbladet endast är ett forum för de fångar som 

har ett behov av att skildra den upplevda kontrollen eller genom att förmedla 

motståndsstrategier skapa en bild av att de själva kan stå upp mot makten och kontrollera sina 

liv. 

                                                 
129

 Galtung, (1958), s.133 
130

 Galtung, (1958), s.133 



 35 

Referenser  

A. McCorkrl, Jill, (1998), “Going to the Crackhouse: Criticalmspace as a form of recistance 

in total institutions and everyday life”, Symbolic interaction 21 (1998) (3), s.227-252 

Burr, Vivien, (2003), Social constructionism, New York: Routledge  

Christie, Nils, (2005), Lagom mycket kriminalitet, Stockholm: Natur och Kultur  

Fairclough, Norman, (1998), Discourse and social change, Cambridge: Polity press 

Foucault, Michel, (2003), Övervakning och straff, Lund: Arkiv förlag 

Galtung, Johan, “The social function of a prison”, Social problems, Vol 6, No 2, (1958), 

s.127-140 

Goffman, Erving, (1990), Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and 

Other Inmates, New York: Anchor Books 

Gunnarsson Payne, Jenny, (2006), Systerskapets logiker. En etnologisk studie av feministska 

fanzines, Umeå universitet: Print & Media  

Kriminalvården, Kriminalvård i Sverige, informationsmaterial, best. nr. 4035 

Lindberg, Odd, (2005), Kvinnorna på Hinseberg, Rapport 14, Kriminalvårdens 

forskningskommitté, Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsens Reprocentral 

M. Prior, Pauline, “Surviving psychiatric institutionalization”, Sociology of Health & Illness 

17, (1995) (5), s.651  

Quirk, Alan, & Lelliott, Paul & Seale, Clive, “The permiable institution: An ethnographic 

study of three acute psychiatric wards in London”, Social Science & Medicine 63,( 2006) (8), 

s.2105-2117 

Wacquant, Loic, (2004), Fattigdomens fängelser, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposion  

Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, (2000), Diskursanalys som teori och metod, 

Lund: Studentlitteratur 

Internet 

Kriminalvården, www.kvv.se, 2007-02-01 kl. 09:40 

Källor 

Kåkbladet, nr 5-2005 (47) 

Kåkbladet, nr 6-2005 (48) 

Kåkbladet, nr 1-2-2006 (49,50) 

Kåkbladet, nr 3-2006 (51) 

Kåkbladet, nr 4-2006 (52) 

Kåkbladet, nr 5-2006 (53) 

Kåkbladet, nr 1-2007 (54) 

  


